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ఆదిభట్ల కారాయణడాగు, 

కొలికి గై కట్టిన కథకు లందరికీ “ఒర్జటంతి” అయిన 
సారస్వత సగ లోముఖ సందర్శన మిది, 



ల! 

సరసకవిశిరోవుణి ఐన నారాయణదాసుగారి సంపూర్ణ సాహిత్యాన్ని 

సహ్పాదయశిరోమణీ అయిన  డా॥ గుండవరపు లకీ నారాయణగాటి సింగు లి థ్రీ 
మనస్సుతో సొవధాసంగా సమీకరించి తను అనుభూతిలో కూడిన సం|పీతిని శః 

పుస్తకంలో ఏస్య స్టంపసి మనందరికీ అందించారు. అందువల్ల నే ఇది అక్షరాలా 
“నారాయణ దర్శసం” 

అలంకారిక మూర్థన్యుదై న రాజ శేఖరుకు 'రొవ్యమీమాంస' లో “తిథి ను 

చెంగువిధాలుగా వింగడించాగు _ 'కొరయి తీ” 'భావయితీ' ఓసి, కొరయి రీ 

(పతిభ కపులకు కావ్య నిర్మాణంలో ఉపరరిస్టింది, వాపయి శ్రీ (తిన భపుకు 

లయిన వారు ఆ కావ్యాన్ని చక్కగా చదివి అసందింటటా స] A MN క ది, 

కవి _ సహృదయుడు ఈ ఇద్దర సరససమ్మేళసంలో నే సవ స్వాతీ లవి సమగ 

సొందర్యం సొషొత్కంరిస్యంది. | “అందుకనే నే అచార్యోపొదులు అధీన సగు ప్టులు WE) 

స్వత్యా స్తత్వం కవి సహడయాఖ్యం విజయశతే' అని అన్నారు. 

టంగారానికీ సరిమళంలోగా పొటకు పల్ల వలోగా పరము పట్టభనమ। సటాని! 

క "పట్టం కలికితురాయి. వంటిది, సస సిళ్వవిద్యాలయాలలో ఏంగరో ఖీ య జ 
జీ 

శ్వ 

కొన్ని సకిళోధనలు పరిధి ఎక్కువ, లోతు తక్కువ. కొన్ని సరిగోథ 
నలు పరిధి తక్కువ, లోతు ఎక్కువ, మరి కొన్ని సరికోధనలు తగిసింత్ ని సృృతే 
మైన పరిధి కలిగి తగినంత లోతు కలిగి ఉంటాయి, ఇదిగో ఈ జొతిగి చెందు 

తుంది గుండవరప్ప వారి ఈ పరిశోధన (గంథం, 

డాక్టర్ గుండవరపు లక్ష్మీ నారాయణగారు గుంటూరు సట్టణంలో ని జాగ 5 
మూడి కుప్పుస్వామి చొదరి కళాళాలలో అం|ధోసన్యానకులుగా సీకెన్నిక గన్నవాట్, 
ఇంతకుముందు వీరు వొంచి న కలుగ కపులుగా వ్యవహార వేత్తలుగా, నొటక్ర 
నిర్మాతలుగా, సరన్వతీ పుత్రణగా, అభిమాన పొత్రులై న మ్మికులుగా మ్యాతమే 
- నాకు పరిచితులు. 

సం ఇప్పుడు (శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణగారిని, సోందర్యదర కులే న సాహిత్య విమర్శ 
. కులుగా 'సైతం గుద్దింది ఎంతో సంతోషంతో ఈ నుుందుమాటలు (వొస్తు సున్నానే. 
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శ్రీ అక్మీనారాయణగారు. సంగీత సాహిత్య సార్యభౌములై స అదిభట్ల 

నొరాయణదాసుగారి “సమ మగ సాహితీ సమక తి” అయిస ఎ కృతిని ly ఖీవితి 

రేఖలు ఓ హరికథ కథ శి హొలికథా గ్రంథములు 4 హరికథ ఫేతర్మ గ్రంథములు 

ర్స్ సొహాతీ కోణములు hy సంసొంగేభూయురోలు గా సొన స్యసతిస్ట అని ఏడు 

విధాలుగా వింగడించటం, ఆ సస విధ విభాగాలదా “స, రి గను ప,ద్కి ని 

అనే సంగీతంలోని సప్తస్వర సం" కేతాతరాలను మేళవీంచటం చాలా సరసంగా, సము 
చకంగా సందర్భశుగ్ధి గొ ఉంది, 

ఎఏందున* 1 సం" సంగీత సాద Mg ody అనీనొరాన Mono o కలవి, 

అవ రెండూ సక శ్వతీక నింసుగుంచెలలొని ఆఅన్ముతధారలను అధివ్య కం చేసే 
అవ్య క్తి సుధుధ రసకలళాలు, అప ఓకదొనికోకటీ ఎంతదగ్గరగా అంటి పెట్టుకుని 

శీ ఉంసే అంక అందం. అంత అనందం, 

(శ్రీ నరయణ దాసుగారి 
(| 

ట్ల ' అనే గృహనా 'మాలూ, బొల్యలీలలూ, 
భగవ టం. y హరిక Mima, | 'గేళసంచారాలూ, సతో సారు 
వాదొాలూ, రాజ నన్మానాయా విజయయా[శలూ, పీ వీపోరొలూ 
చేశాయా ఎన్నో ఎన్నెన్నో కన స్నుంకు ర్ ట్టించా గోడు పరి ధట, 
దాగుగారి ఎన నై సంవత సరొల అాషటివిత విన్న 

ఇక రెండవ విభాగమైన ౮ (8) wong కత Fr 

వూర్లో తరాలు, హరికథా శబ్ద నిక నిక్యదనం, పపారాస్ట్ర ఉమీళ కర్ణాటక క సాహిత్యాల 

లోని హరికథాలకణం, ఒక్ సరససాహి, స ఫల 

హోరికథలో ని ని పధానాంగాలు, 

చర్చింప ॥ బడినాయి. దాసుగారు “కథక క కథనై క 

సర్వా ంగసుందరోంగో దిగి గి తీర్చిన గరు. రవజగీ నీ ద్రాసు అథి 

విసరింసబిడినాయి, దాగుగారి LOO MD ఒడుప్పటూ యా అలవర్చు 
ళీ కొని, అం దచంధాలు' 'నేద్చకొని న! ఛి నే కేదికగా a సరలకళానంన్థగా. 

రూసందిన విధం నిరూడితోమయింది, . 
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మూడో విభాగం * (గ) హరికథా గంథములు”. 

ఈ విభాగంలో (శ్రీ నారాయణదాసుగారు రచించిన |ధువచరి[తం, అంది 

రీషచరి త్రం, సావిత్రీ చ౫ త్రం, రుక్కిణీకల్యాణం, యథార్ధరామాయణం, జానకీ 

శపథం, గొరమ్మ పెండ్లి మొదలైన 14 హరికథలన్తూ వాని స్వరూప స్వభావా 

లనూ సోదాహరణంగా అభివర్ణించారు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణగారు, అంతే కాకుండా 

ఈ హరికథలలోని రచనారామణీయకాన్నీ, వస్తు గహణంలో వె విధ్యాన్నీ రోథలరు 

"పేర్లు పెట్టటంలోని జాచిత్యాన్సీ, విహంగపీక్షణంతో సరామర్శించారు, రచనా 

లక్ష్యోన్ని ఉగ్గడించారు, (డేరకరచనలను పేర్కొన్నారు. అం! 'తాలసుగూర్చీ, 

కథనధోరణీని గూర్చీ చర్చించారు, . “అంతర్ విభజన” చళారు, భాషాదృష్టితో 

నింగడించిచూశారు. సంగీతం మేళవింపులను రొ గ్రా న్నారు. “అస్యథా మూల 

కములు.అమూలకనులు” విభజించి చూపించారు, 

“ (మృ) హ హారిక థేతర (గంథములు” అనేది నాలుగో విభాగం, 

ఇందులో రచయిత నారాయణదాసుగారి హరికథలు గాక మిగిలిన ముస్ఫయి 

రెండు |గంథాలనూో స్వతం|తములు లా అస్వత౦[తములు ల స్వత౦ తా స్వతంత్ర 

ములు” అని మూడువిభాలుగా విభజించారు, 

కాశీశతకం, రామచం|ద్రేశతకం, సూర్యనారాయణ శతకం, మొదలై న ఏడు 

శతకొలనూూ “బాటసారి” మొదలైన నాలుగు |పబంధాలనూూ, సారంగధర, దంభో 

ర |పహసనం అనే రెండు నాటకొలన్య “నాయెఆుక ' మొదలై స ఐదు విడికృతు 

లనూ “స్వతం క్ర గ్రంథా?లలో చేర్చారు. 

“నవరస తరంగిణి" మొదలయిన అనువోదక్కతులు ఆళీంటినీ 'అన్వతం|తో 

(గంథా' "లలో చేర్చారు. ఇకపోతే. 'తర్భ-సర్యగహం" మొదలైన శాస్త్ర గంథాలు 

ఎనిమిదింటినీ “స 'స్వతంతాస్వతం త్ర గంథాలు” గా పేరో రా్యాన్నారు, 

ఈ విధంగా ఈ విభాగంలో హరికధేతరాలయిన 88 |గంథాలలోని కవితా 
విశేషాలనూ, రచయిత ఎంతో స్పృహణీయంగా రమణీయంగా సవిమర్శంగా తల 

స్పర్శంగా ప్రదర్శించారు. 
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ఇక ఐదో విభాగం “(పృ సాహితీ కోణములు”. 

ఈ విభాగంలో శ్రీ లక్క నారాయణగారు. 3 నారాయణదాసుగాగ (గంథాలను 
అన్నింటినీ వేరువేరు సొహిలీకో ణాలతో నిశితంగా దర్శించి పరామర్శించారు, చః 

దర్శనంలో 1) వస్తు స్వీకరణం 2) రసనిర్యహణం 3) పాల పోష అం () వర్ణనా 

సె భవం ర్స్ కల్పనా శిల్బం 6) అలంకొరగో భ గ) భాషాసేషం గి సూ" కళ క్రి 

జములు dy అనువాదావతారం అనే నవకోణాలూ నవనవభంగుల్లో (స గభాస స్థానం 

వహించాయి. ఈ సందర్భంలో రచయిత లేఖిని సుమన కోమేనోజ్ఞంగా సౌట్యం 

“(ద) సంస్కార భూమికలు” అనేది ఆరో విభాగం, 

ఇందులో భ కిపథం, కళాశేళి, లోరాలోకనం, చమత్కారచారుత్వం, 
అలన 

విమర్శన వాదర, ధిషణాని శ్రేషణం, అనే శీర్ష కలు భూమికొరూసంతో దాసుగారి 
కృళులలోని భక్తి వై భపాన్నీ, రళాసౌందర్యాన్నీ, లోకజ్గత సూ, చమత్కార 

. సాభాగ్యాన్నీ, విమర్శనా దృష్టినీ, నిశితదర్శనాన్నీ పుష్కలంగా అవిష్కరించాయి. 

“(ని స్టాన్మపతిష్టో సస్తమ విభాగం, 
ఆజంటీ 

ఆంధ సాహిత్య రంగంలో ఆదిభట్ల వారి స్థానాన్ని స్మసమాణంగా 
సంసాసించిన చిట్ట 1 దినరి నిభాగమిది. 

౨5 విధంగా ట్ర లచ్మీనారాయణగారు మహా విద్వాంసుపై స నారాయణదాసు గౌరి 
సమస్త స స్త సారస్వత సంపదను వివిధ విభాగాలుగా విభణించి వివిధ కోణాలతో 
వీక్షించి, వివిధ భూమికలతో సమీక్షించి, శ్రీవారి “నంగీవ సాహిత్య సార్వభౌమ 
త్వాన్ని” సమర్థించారు, 

లక్షీ నారాయణగారి ౫ శ లి అరవిచ్చిన విరజాజుల పరిమళాన్ని మోసుకువచ్చే 
మలయమారుతం మాది [౫ చల్లగా మెల్ల గా సాగుతుంది. 

ro ండవరపు వారి వార్యవిన్యాసాలు “ఏ “బొండుమర్లై దండల” వలె పఠితల గుండె 
లకు మె త చు తగా హత్తుకుంటాయి. చి తగించండీ ఈ ' (క్రింది పందులు. 

దాసుగారు భారద్వాజగో | తజులు, అందుకనే వారి కృతులు రస [పియు 
లకు “భరద్వాజుని విందులు” ' 
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సూర్యోపాసకుని కృుమారుడగుటచేకొబోలు దాసుగారి గాతము జనులకు 

“కరపర్వ” 'మెసది. 
ల రు 

వీరు అగర్భ భక్షులయిన అపర సహ్ల్హాదులు, అందులకే కాబోలు వీరి (గ్రంథ 

కథలు “భాగవతములు”. 

చీకటి యెరుగని సూర్యునివలె కపటమెరుగని హృధయముళో (సవర్తి ంచుట 

సూరన్న (దాసుగారి) శె శవలక్షణము. 

అకారణ వెరము, నిష్కారణ _పేమయు పీరికి వెన్నెముక సుదరక 
ల రం 

ముందె ముదిరిన గుణములు, 

తొమ్మి దెండ్ల వయస్సులో సూరి శరీరమునకు మభూచికము “అతిథి" యెనది 

పదేండ్ల పాయముసకు త్లాశప తములపై గంటముతో (వాయగల నై పుష్యము 

“అభ్యాగత” మైనది. 

విజయసగరము వచ్చువరకు సూరన్న కౌపీసవంతుచే. “కౌపీనవంతః ఖలు 

భాగ్యవంత?” అని కదా శంకరాచార్యసూ క్రి, 
అజాత 

అంగ్ల గ్గ భాషాగురుత్వ మెట్లున్నను దాసుగారికి చుట్ట న సర్చిస గురు వితడే, 

అప్పటి విజయనగరమున విలువ వలువ కప్పించుకొన్నవాడే విద్వాంసుడని 

నాటి విశ్వాసము, 

అప్పటికే సూరన్నను పద్యరచనాళ క్తి “పొణ్మిగహణము' చేసినది. ఇక 
అనుకరణము, అభినయము నడకతో సడిచివచ్చిన నమ్మిన బంట్లు. 

ఈ అవధానముకో | పతిభాకాంత దాసుగారికి “సహధర్మచారిణి” గా నున్నను, 

వారి యశః కాంత దిక్కులు చూచుట మొనలు పెట్టినది. 

సభలో పండితు లెక్కువగా కనిపించుటజే దాసుగారి పాండిత్యవీరము విజ్బం 
భించి పరవళ్లు (తొక్కినది. 

, స్త ల, ప ఇట బతు మ ళ్ బటి ళో Uy మద్రాసు పత్రికలు దాసుగారి (ప్రతిభకు (పభకట్టినవి . 
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(బ్రహ్మ సృష్టిలో ముందు కాంతి దాని వెనుక శబ్దము పరువు లెత్తును, 

కవి బహ్మ సృష్టిలో ముందు శగము, తరువాత శబము సనుసరించి కాంతి పరుపు 
టి యల (య y 

లెతును, 

పతివతకు గుణసౌం గర్యముకోపాటు సొందర్యగుణము కూడ నుండిన భర్త 

యె ఎట్లు అధికతరముగా స్వాధిసముగి నో, లే భాషా డ లక్షణా సుకూ లతతో పాటు 

రసిక హృదయాకర్ష ణ లకతణముకూడ కచినచో పాఠకులు కవికి పాత్రల వలె 

వళులగుదురు. 

వాగ్గేయశారుని యందు సంగీతశానయుండుట దృష్ట ఏిషయము. గాత్ర 

మాధుర్యముండుట “అదృష్ట' విషయము. 

mi టీ థరు అనవసర్రమైన పట్టులందు కవి కల్పించు పాత్రలు కవి వ్య క్రితము 
అటే న టు దు 

అయన అసాధారణ చమత్కాారశ రిని కొలవబూసుట మిస్నందిసవాని పొడ 

పును కొలవ బూనుపే. కడలిరాయని యొడినుండి బయ్యడలు అలలను గణింప 

బూను'పే, 

,పేల్చుమాట" 'తేటతెనుగులోగల దాసుగారి వేదాంతసారప్పగాట, 

# మేలుబంతి' ఛాటు గంథమురొదు, చాటు (గంథములకు సులుచింతి, 

“తీష్మభరి త' హరికథను నిర్వభనముగా (వ్రాయట దాసుగారి నీష్మపతి౫, 

కథాగొనములు రెండును అభాసన [పధాసములేి, మాసవ్పసకు అనందధిక 

పెట్టిన మొదటి జంటకపులు ఈ రథఖా గానయులే. 

ఈ విధంగా ఇెప్పుకుంటూపో శే (గంథమంతా ఉదాహరింసవలసి వస్తుందీ. 
[శీ లక్షీనారాయణగారు స్వీకరించిన స, రి గృమ్మ పృద,ని అనే సవస్యర 

విభాగాలకూ (ప్రారంభంలో దాసుగారి అ|స్రతిమాన (పతిభ్ధా సంపదకు అద్దం పనే 
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ఒక చక్కని పద్యాన్ని చి తీకరిస్తూవచ్చారు. పద్యంలో ప్ర సకరణాన్ని _పారంభిం 

చటం చొలా హృద్యంగా ఉంది, . 

అక్కడక్కడ దాసుగారి సిద్ధాంతాలను కొన్నింటిని రచయిత ఎ ,తిచూసటం 

చాలా సముచితంగా ఉంది, 

: “రసము చెడనీక యనక పుష్టిగ చెప్పుట, సందర్భేశుద్ధిగల పద పయోగము, 

స్వతం|తముగ కథను కల్పించి యపూర్వమగు సూహలందెల్బుట, అతుకులుంచక 

పద్యములల్లుట, సండిత పామరరంజక ముగ మృదుమధురో చిత శబ్దంబులం బొందు 

సర్పుటయుం గవిత వ్రమున ముఖ్యాంశములు, 

“ఆ స్టిక్యమును ధర్మాధర్మములను సర్వ జనమనోరంజకముగ నృత్యగీత 

వాద్యములతో నుపన్యసించుట హరికథ యనబడును. దైవభక్తియుు సత్యము, 

భూతదయయు హరికథ యందలి ముథభ్యాంశములు'. 

_ “సాత్వికాహారనిరతః సర్వభూతదయాపరః 

సంసార విముఖో యోగీ వారిడాన ఇల స్మృతః 

“సంగీతము ముక్కు చెపులట్లు మేనికో పుట్టవలయును “రఈవు దంచుము. 

[పక్కలేనెగురవై తు” అనునట్లుండరాదు. పరి|శమ (్రదర్శనముగా కొక (పకృతి 

సిద్ధముగా “నుండవలెను.” / 

ఇదేవిధంగా దాసుగారి జీవిత లక్ష్యాలనూ, సిద్ధాంతలనూ ఎన్నింటినో రచ 

యిక వెల్లడించారు. బాల్యవివాహాలు, కన్యాశుల్కాలూ, జంతుబలులూ మొదలగు 

వాటిపై దాసుగారి అభి పాయాలను సోదాహరణంగా [పకటించారు. 

దాసుగారి కవితా మాధుర్యాన్నీ సంగీతసౌభాగ్యాన్నీ సారస్వత స్మామాజ్య 

"వె వై భవాన్నీ శ్రీ లకీ నారాయణ గారి పలుకులలో తిలకించండి. 

' “పిఠాప్పరంరాజా దాసుగారి గానమాధుర్యమునకు పరవశులై ' “దాసుగారూ। 

మీ సంగితము లడ్డుమీద పన్నీరు చల్లి రి నట్లున్న” దని (పళంసించిరి. లే 

“రెంటాల సుబ్బారావుగారు దాసుగారి “బాటసారి” కావ్యమును విని' మంచి 

గందప్ప చెక్కు పై నునుపువలే” మీ తెనుగు మె _త్తగనున్నదని 'శ్ఞాఘించిరి.” 
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“విజయనగర సంస్థానం దివాస్ట్రీగారు దాసుగారి పొట్ట సవరించుచు “ఇంత 

చిన్న చొజలో ఇన్ని గొప్పకళలు ఎట్టు నిండియుండెనో” అని చ చనుత్క.. రించిరి.” 

“మహామహో పాధా గయ కొకొ,-ం౦డ వేంకటరత్నం సంతులుగారు దాసుగారి 

“బాటసారి” కావ్యమును “కీరాన్నను' వచెనున్నదని ధొగడిరి.”. 

“విజ యన గరాధీశ్వరులు ఆనంచగజపతి నారాయుణదానుగారి సంగీతమువిని 

ఒకి గా|త్రము కోటపీేట పట్టదు” అని కొనియాడిరి. 

“విశ్వకవి రపఏీం దనాథుడు & విజయనగరము వచ్చినపుడు దాసుగారిని గుర్తు 

సటి “అనాడు మీరు పొడిన బేహాగొరాగము ఇప్పటికిని నా చెపులలో _మోగుచునే 
(ye) 

యు న్నదని (పళంసించెను.” 

“కాకినాడలో జరిగిన రాం[7 గస మహాసభలో దాసుగారి హరికథను విని 

రోజిసీచేవి వారి (పతిభను సరిసరి విధముల (వళంసించెను.” 

ep సర్వేపల్లి రాధా ర్భష్ట ప సండితుడు దాసుగారి బహుభాషా పేతృత్వమును 

బహుథా [పశంసించెను.” 

“నంది గామములో దాసుగారి సరస్వతికి మహానందముతో (బహ్మరథము పట్టిరి, ౧) 

“చల్ల సళ్తి జమీందారు రాశా అంకినీడు మచ్చి కార్జున _ససాదరాపు బంగారు 

గండ 'పెంచెకమును దాసుగారి కొలికి స్వయముగా తి గొడిగి శమ రసికతను వెల్ల డించు 

కొనెను,” 

“రివారాణి రు! క్మి చేరల్యాణము దోసుగారీజి  ఫహొరిరథ ఛిప్పించుకొని 

అమందానందముతో నలుబది పెద్దకొనులు కొనుకనిచ్చి తృ స్తిచెందెను.” 

“బరంపురం పుర పముఖులు ముష్పృది తులముల బంగరు రడియము 

బభాూకరించిరిల 

“కాకినాడ పౌరులు దొసుగారి గొసమునకు తన్మయులైై ముత్యాలకర్థ 

కుండలములిచ్చి పూజించిరి.” 
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“చెళ్లపిళ్ల 'చేంకట శాస్త్రిగారు బందరు పట్టణములో విద్వత్సభాసమక్షముస 
“హరికథాపితామహ” వీరుదము నివ్నిరి, 

“శ్రీ వీరేశలింగం సంతులుగారు ఆంధసారస్వత పరిషత్సక్షమున నవరత్న 
ఖచిత భుజకీ ర్తిని దాసుగారికి సమర్పించిరి.” 

“విశాఖ సట్టణములో జరిగిన ఒక మహాసభలో పెద్దలు దాసుగారికి “శృంగార 

సర్వజ్ఞ" బిరుదము నిచ్చిరి.” 

“విజయన గరములో “భారతీతీర్థ సంస్థవారు 'ఆటపాటలమేటి” అను 

చిరుదమునిచ్చి గౌరవించిరి.” 

“బెంగుళూరుగాయక మహాసభలో 'లయ్మబహ్మ' అను బిరుదమిద్చి గౌర 
వించిరిల 

“విజయనగరములో ఐదుతాళములళో పల్లవిపాడి దాసుగారు దాక్షిణాత్య 

పండితుని ఓడించిరి, అనాటి మహాసభ దాసుగారికి 'పంచముఖీపరమేశ్వర" అను 
విరుదమునిచ్చి గౌరవించెను.” 

“జ్రయపురాధీశ్వరులు వి[కమదేవవర్మగారు దాసుగాగని ““సంగీతసాహిత్య 
సార్వభౌమ” అను బిరుదముతో సత్కరించిరి.” 

“నారాయణదాసు అనగానే హరికథ యనియు, 'హరికథి యనగానే 
నారాయణదాసనియు వెంటనే స్ఫురించు విషయమైనది.” 

ఈ విధంగా రచయిత దాసుగారి మహానుభావత్వాన్ని పెళ విధాల వక్కా 

ణీంచి వారి వై దుష్యానికి కర్బూరనీరాజన మె శ్రినారు. 

“దాసుగారికి పూర్వము హరిదాసులు హరికథనా|శయించుకొని [ బతికిరి. 
వాసుగారు చేపట్టిన తర్వాత హరికథయే దానుగారిని ఆశ్రయించుకొని |బతికినది.” 

“హరికథా[ప్ర క్రియకు పండితమండలిచేతకూడ (ప్రణామములు చేయించిన 
పజ్టా స్వరూపులు దాసుగారు.” 
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“దాసుగారి హరికథ పామరులచే కౌదు, పండితులకుగూడ అనంద పదము. 

విజాన (పదము, వ్ద్యా శూన్యులనేకాదు, విద్యామాస్యులనుకూడ సద్యః పరవళు 

లను జేయు సరుసేది.” 

“దాసుగారి సేషము, భాష, వృతి, (పవృ త్తి, అవి యివి ఆననేల, సర్వము 
భగవంతుని నమ్మిన భక్తుని లక్షణానుసారులే. దాసుగారు “పొట్టభక్తులు” గారు, 
“పృటుభకులు”. 

ఠం అంజలీ 

“3 సంగీత కళారహన్యనిధికి నామమ్మాతముగానై నను గురువు అను 

స్వారమే (భూన్యమే) యెనను, ఈ సంగీతకళ అనుస్వారము (స్వరముననుసరించి 

వచ్చుట) అగుట దైవ కప” 

“నాట్యకళను కూడ ఏ గురువు చెంత చిరతల దెబ్బలు తిని నేర్చుకొనలేదు. 
'దేవద తమవంటి గాత్రముతోపాటు ఈ నాట్యకళరూడ దై.వద త్రమే” 

“త్యాగరాజు సంగీతమును, పోతరాజు సాహిత్యమును భగవదన్వేషణ కర 
దీపికలు చేసికొనగా, ఈ హరిదాసరాజు సంగీత సాహిత్యముల రెండింటిని రెండు 
నేతములుగా జేసికొని భగవంతుని అనేషించిన మవాభ క శిఖానుణ్.'” (| ఎ యై 

శ్రీ లక్షీ నారాయణగారు నారాయణదాసు గారి చమత్కారచారుత్వమును అనేక 
ఉదాహరణాలకో అక్యంతమనో హరంగా అభివర్ణించారు, 

ఆనందగజపతిగారు దాసుగారికి బహుమానమిచ్చి “అనం తుష్టో ద్విజోనష్షః” 
య అన్నవ్వుడు దాసుగారు వెంటనే అందుకొని “సంతుక్షణవ పార్థివః” అంటం హారి 

చ్యక (భమణకర త్వాల్ కుదృష్టిఖి? దూరం న ర వ్రనానత్యాత్ 
(శుత్యంత ఖేలనత్వాత్ ముకక! త్వా'మేవ మాధనం మన్యే, 

అన్నమశక వర్ణనంలో మాటలగారడీ దాసుగారి శ్లేషాలంకార (పీతికీ చమత్కార రీతికీ మచ్చుతునక, 



౫11 

జలమహత్వానిక్రీ స్థలమహత్వానికీ ఒకటి రెండు అక్షరాలు ముందు ర్చి 

చెప్పిన పద్యం దాసుగారి కొంశుతనానికి [పతీక, 

సూర్యనారాయణ శతకంలో నుంచి ఉదాహరించిన పద్యాలన్నీ రత్నమాల 

క్యాలు. దాసుగారి శయ్యాసంపవకు వెయ్యార్లు చేసే రసగుళికలు, 

దాసుగారి వర్ణనావై భవం భాషా|పాభవం సాటిపేనివి. సహృదయ సమ్మా 

న్యాలూ అనన్య సామాన్యాలూ. దాసుగారి అచ్చ తెనుగుము చ్చట హద్దులు దాటినా 

అది అనితరసాధ్యం.. 

తమ పరిశోధన (గంథాన్ని ఇంత సమ్మగంగా, ఇంత సనుర్దంగా, ఇంత 
థి 

సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధం చేసిన k లక్షీ నారాయణగారు సంకల్పసిద్దులు. 

వావీ శల వారికి గోవిందరాజులు వతినూ 

వ్యాసులనారికీ (శ్రీధ
రాచామ్యలవ ఆ స

 

కాళిదాసుకు మల్లి నాథసూరి వఇనూ 

నారాయణచాసుకు ల్లీ, శ్రనారాయ గ లభి ంచుం 

సాహితిరసజ్ఞలు సంతోషింపదగిన విషయం, 

శుభంభూయాత్ 

ట్రెద ప త్ర . | నవ్ శ iy 1 
లంుబల జంధ్యాల సయ్య Cy 
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బిషయ వేదిక 

అ ఏ యియ యే, 

హాల్ సరిగ మటు 

న జీవిత రేఖలు, 1-32 

గృహనామము _ 2, _ పృట్టుపు-పూర్వో తరములు - గీ  విద్యావ్యానం 
యి wa.) 

గము _ 4, మొదటి ఐఏహునుతి_ గ, మొసటి హరికథ = 9, మొదటి దేశ 

సంచారము - 10, కళాశాల చదుపు _ 18, _దేశనంచారము - 15, అనంద 

గజపతి సంబంధము _ 22, తిరుసతి పంకటకపులతో మొదటి కలయిక . 24, 

విచిత్ర సంఘటస .. 24, సత్సాంరములు .. సాధువాదములు . ర, నిర్యాణము.గి1. 

రి హరికథ కథ. 33-66 

హరికథ_పుటు పూర్వో తరములు ఒ 99, హారికథ  ఒకసాహితీ 

1, హరిరథ - నిర్వచసయు 49, హారికథ-యతగానము 41, 

హరికథం-దానుగాడు 9, దామగారి శిష్యసంసారము ఎ (2. 

గ హరికథా |గంథములు, 67.179 

[భువ చరిశ్రము ~ 08, అంబరీషటరి ఈము 80, 

గజేం్యద్రమోతణము ~ 78, రుక్మిణి కల్యాణము . ఆ గల. 

(పహ్హాధ చర్మితము _ 81), క కారిక భామృతమ్ 94, 
లో యీ fan ఆ లీ ళా లీ ఖో |r 

సావి శ్రీ చర్మితము _ 118, యథాధరామాయణము = 120, 
థ్ 

జా సకీశ పథము య Hh, హరిళ్చం[దోపాభ్యానము _ 120, 
జగ ణ్ బంది, ళు, A ఇ మార్కండయ చరి తము-401, గ్ రమ్మ పెండ్లి 00, 

హరికథలు-ఫల్మకుతి _ 170, 
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మ హరికథేతర (గంధములు, 180-350 

కౌశీశతక మ్ - 182, రామబస్త్రశతకక్ష్సి _- 187 
సూర్యనారాయణ శతకము-] 800. మృత్యుంజ యళివళతకము _194, 

ముకుందశతకము - 197, సత్య|వతశతకము _ 200, 

సేల్చువంద - 202, దాటసారి - 207, 
ావెలర్ - 218, మేలుబంతి - 220, 

తారకము _ 281, దంభపుర |పహసనము _ 249, 

సారంగధర ~ 244, నాయెటుక — 22, 
మృత్యుంజయాష్టకము ~ 266, బాలరామాయణకీ రన — 266, 

'వేల్చుమాట ~ 269, అచ్చతెలుగుపల్కుబడి- 277, 

నవరసతరంగిణి -_ 282, రుబాయెతు -_ 80 
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1074 లో ఆచార్య యస్, వి. జోగారావుగారు (శ్రీ క్షా ఈశరరాపుగారి 

(దాసుగారి దౌహి తీభర్త) (ఫపోళ్సాహమున దాసుగారినిగూర్చి ఒక బృహద్గ్రంథ 

మును (ఆదిభట్టనారాయణదాస సారస్వత నీరాజసము) వెలయింపదలచి, దేశములో 

గల |పముఖ పండితులకు వారివారి అభిరుచులను బట్టి, కర్మకేత్రములను బట్టి 

|వాయుటకు విషయముల నిచ్చుట జరిగినది. ఆ [పణాళికలో _“అపూర్వసాప్రాత్య 

సష్ట - ఆదిభట్ట', సంగీతము-దాసహృదయము" అను రెంగంశములను గూర్చి 

నన్నుగూడ [వాయుమనిరి, ఈ కారణముగా దాసుగారి సకల లభ్యకృతులను 

పె పెని తిరుగవేయు యోగము పట్టినది. అప్పటివరకు దాసుగారిని గూర్చి నేను 

విన్నది, అనుకొనుచున్నది సామాన్యహరిదాసు అని మాతమే. ఆ విహంగమ 

విలోకనమునకే కలిగిన భావము “ఈయన ఇంతటి [పతిభా వంతుడా?' అని. 

నా శక్తి పరిధిలో ఆ రెండు వ్యాసములను కూర్చి యిచ్చుచు, (శ్రీ జోగారావుగారితో 

“మాష్టారూ: 1080 లో ఎమ్. ఎ. అయిన దగ్గరనుంచి రీసర్చి చేద్దామనుకుంటూనే 

వున్నాను గాని |పతిటాపిక్ పాతవాసనలతో సోఒయందేవద త్తః గా అనిపించి 

టాపిక్ నిర్ణయించుకో లేకపోయాను, నా కిప్పుడు దాసుగారిపై చెయ్యాలని వుంది” 

అని యన, వారు కొన్నిరోజులు ఆలోచించి “మీకేదై నా లక్షణళాస్త్ర విషయం 

యిద్దామనుకున్నా సరే” అని అనుమతించిరి. ఇది నేను దాసదాసుడనై న 

విధము, 

నేను స్వ ప్టిశీయని |పారంభింపగనే నేను గురియైన విమర్శలు రెండు, 

దాసుగారికో |పత్యక్ష పరిచయభాగ్యమున్నవారు “దాసుపై [వాసేది నువ్వా?” అన్న 

చిన్నచూపు. నా సాహిత్యపరిశమపై కొంచెము సదభి| పాయమున్నవారు, దాసు 

గారిని గూర్చి యెరుగనివారు, “ఏదైనా మంచి టాపిక్ తీసుకోక ఈ నారాయణదాసు 
సీకెక్కడ దొరికాడు?” అని నన్ను నిరుత్సాహ పరచు విమర్శ. ఈ విమర్శలు 

వారివారి దృష్టులను బట్టి సూటిమాటలు కావచ్చునేమోకాని, నాకు మాత్రము సూటి 

పోటులై నవి. కాని నాకుదాసుగారి [గంథ దర్నణముల దర్శన మధికమగుచున్న 

కొలది దాస (తిభారూపము |శివిక్రమాకారనుదాల్నుచు, నన్ను ఆకర్షి ంచుచు, అ 
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లు వామనాకొరములె నవి, అల్బజాడ నన్నది అధికారసూ త్రమే 
టం (ery 

యెనను, అస్పటికే పదునై దు వసంతాలనుండి నాతో వసంతమామచున్న వ్యాస 
రుల నూ 

రచనా వ్యాసంగ వాసవస సజ్టిక అభయ మీయగా యథాశ క్తి సామ్మగీ సమీకరణముస కు 

ది కృత్యాద్యవస్థ. 

ఈ పరిళోధన నిబంధరచనకు శోహపడినపి డాసభారతీ [పచురణములు,. 

[ప్రాణములు శేోడినవి అచ్చుశప్వుల కుప్పలై న దాసుగారి ముదిత [(గంథములు, 

ee) ne అన జస సితిర ona ! ర్ ణు 
ము[దితములై న లభ్య గంథముల సరిస్థితియే యిట్లుండగా, ఇ అలభ్య(గంథ 

గవేషణము ఒక విశ్వజిద్యాగ మైనది. ర (గంథాటసమయున దాససా|మాజ్యమునకు 

రాజధాని మొన విజయ నగరము కస్న సమాచారమిచ్చుటలో విజయవాడయే మిన్న 
లం 

అస్నది నా పరిళోధన సాధ్వికీ చిరాయువై వైనత్ తొలిచూలు, ఇక లభ్యముళలె ముది 
మ 

తములెన |గంథములుకూడ నిస్సటి'కే "అసూర్యంపళ్య లగుచున్నవి. అందులకే 
య్ 

కావలెనని దాసుగారి [గంథకో ళాగారమందలి పద్య సవాళములను, సూ కిళు రిజము 
అలల... ఆటీ 

లను సాధ్యమైనంతవరకు సమయోచిత ముగా సంగ్రహించి, శ (ప్రేం ంధణు 

దనూరి బండించి భదపరిచితిని. నా నా సొహితీ ౨ చీర్ధయా గా ఫలము మువైస దాసుగారి || 
గ! 

లఖించిన అంశములఠోగూడ వవ “యనుబంధ" సంబంధము కల్పిం ంచు కొన్న 

దిందులచే. “సీకరణ సువ, 

విషయ స్పష్టత లాభముకొరకు విసంధిని చేరదీపితిని, అర్జానుస్వార శకట 

చేఫములు విషయస్పష్టత కు విరోధులు కాకున్నను, విసంధి రచనళో సంధి 

సడలునని వదలి వైచితిని. ఇది భాషాయాషావేషము. 

ఈ నా పరిళోధస యజ్ఞముసకు అనునుతించుటయేకొక, “దక్షిణ” అవకాశ 

మును “యు, శి, సి” కల్చింసగా, ఉత్తర శమ్షీణలు ((ఎలవు, జీతము) ఇచ్చి నన్ను 

సంభావించిస జాగర్గ మూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి కళాశాల పాలక వర్గసునకు, ఈ 

పరిశోధన (పబంధమును సమర్పించుకొ నుటకు అవకాశమిచ్చిన అంధ విశ్వ విద్యా 

లయాధినేతలకు, నేను [వాసిన (ప్రత్యంశమును అదిషొంతము పట్టిచూచి విలువైన 

సూచనలిచ్చిన గురువర్యులు, నా పరిళోధనళు స పర్య'పేక్షళులునై న 'అచార్య యస్. వి 

జోగారాపుగారికి, లభింపని అము[దిత సమాచారమును అందజేసిన దాస భారతీ 

(చార పియులైన శ్రీ కజ్టా ఈశ్వరరావుగారికి ఇక అడుగడుగున నన్ను పీడించిన 
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శంకాశల్యములను పీకివై చిన ఎందరో మహానుభావులకు _ నా మనః పూర్వక 
నమః కారములు,. 

ఖః 

ల o 

On 

ఒక్క బిక్క మొగముతో నా (పక్క మూతి బిగించుకొని మూలుగుచున్న 
శః (గంథ సుభాషిణికి సహ|సాధిక వా|క్చసారావకాశ వరమును సంచ సహస 

రూపస్య (పసాదముతో అను గహించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాధిపతులకు, నామ 
కరణనుచేసి అక్షరాక్షతలు చల్లి ఆశీర్వదించిన గురుకల్పులు క[మ కవితా శిల్పులు 

కరుణశీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి గారికి కృత జ్ఞతాలంకృతానేకాంజ లులు, 

ఈ 'యియతుి కు గుణముల యెడల శతముఖు లైన వారలు కతమఖులు. 

, సి లి పా చల 



సరిగమలు 

సమము గగన సువుమని పం 

'జెమూూని దినదిన మనంగ నిన్నున్ సీ గా 

నము నీ నొదము నీ రూ 

పమును గనిన జనమింగ నరిపన్న గం దగునే ? 

రిపు సౌరస ముద నాగము 

నృప మందిర సొర సరము-|"సేమాసన స - 

పరముని _ గురుపరంపర 

పముగ నొందిన గురు సరి నింపలం దరమే! 

వై 

రేల 

గగనము మారో శ్రి స్ 

దగు గానపు సద్గును ఇదిరదిరి గదను మూ 

గగు గగురుపారి మువమున, 

నిగ సొగనుం గంద'జేను నీమ ముొుసగిరో ? 

మది నరనరాగ నదనము 

సద సంపద రసన - సూరి పానుర మోద 

ము ది కి సావు మసర సొ 

రదవమూనీ! సూరబాన! రంగానందా! 

వభంరవచవో విలాస విలసత్క-థనమ్ముల “రాగ తాళ రం 

నిత శుభ భావ కీర్తనల - చి_ల్థ వశ్తీకర్ణై క బుద్ధ్యలం 
కృృతుల-మహాన్మహో స్తుతి నిరీకుణ చేస్టల-నీ సుగా్యత సం 

గతుల గతిన్ సృజించిన సుగాతి నిబంధమదయ్యె "జీయీటుల్ 
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శ్రీ) యఖలేశ్వరీ కరుణే బహుళ ప్రతిభా (పభావ నా 

గ్రయమ్ముల్తె ననీ కృతుల వ ర్హృనం జేసితి నిటు, లక్ష్మ స 

రాయణుంషతన్ గళెధన ప్రియూత్ముతు 3 సై కక on కశ త్రై! నా 

రాయణ దాస! ఈకృతి త్వ దాకృతికిన్ గరదీపిక య్యెగున్ 

నాదము నందు స్వరాదులున్న విధాన 

పద్యాన గణములు పరగు పగిది 

వర్ణాల భావ సర్వస్వ మొదిగినట్టు 

'సత్క-విత్వమున రసమ్ము భాతి 

సౌఖ్యము నందు కష్టమ్ము జ డాగినరీతి 

జీస్టులన్ [బాణాలు ఇలగు కరణి 

బుద్దిలోం గర్మంబు మునిగి యుండిన హోల్మి. 

“కాంతిని కిరణ సంఘంబు భంగి. 

నరనరమ్మునందంతేరాంతేరములంగు 

నక్కి నాలోన బై క6 గన్బ్సడక యుండీ 

సరిగమల్ పలికెడి జగజ్జనని శ్ 

సకల శుభము లీ కృతికి నొసంగుగాక. 

టీ 
శ? 



3) xvil 

రెండు రకాల విమర్శలు వామనాకొరములై సవి, అల్బిజ్ఞాశ సన్నది అధికారగూ త్రమే 

నను, అస్పటిశే పదునై దు వసంతాలనుండి నారో వసంత తమాసచున్న వ్యాస 
Cran 

రచనా వ్యాసంగ వాసవసత్తిక అభయ మీయగా యథా కీ ర్తి సామీ సమీకరణముస కు 

నడుముకట్టతిసి, ది కృత్యాద్యవస్థ. 

ఈ పరిళోధన నిబంధరచనళు తోవుసడినవి డానభారతీ [సచురణములు, 

(పాణములు తోడినవి అచ్చుతస్సుల కుస్పలై న దాసుగారి ముదిత (గంథములు, 

ము[దితములైన లభ్య|గంథములి సరిసితియే యిట్టుండగా, ణ్ అలభ్యగంథ 
రజ థి 

గవేషణము ఒక విశ్వజిద్యాగమైసది. రః (గంభాచిసమున డాససా్యమాజ్యమునకు 

రాజధాని మొన విజయ సగరను కన్న సమాచారమీచ్చుటలో విజయవాడయ్ మిన్న 
వూ 

అన్నది నా పరిళోధన సాధ్వికి చిరాయువైన తొలిచూలు, ఇక లభ్యములై ముది 
తములైన [గంథములురూడ నిస్సటి"కే అసూర్యంపళ్య లగుచున్నని, అందులకే 

కాన 3 నని దాసుగారి [గంథకో కాగారమందలి ప పన్య|[ పవాళములను, సూ రిశు కిజను 
అలీ అజజటీీ 

లసు సాధ్యమైనంతవరకు సమయోచితము గా సం[గహించి, ఛ్ [సబంధమున 

బంధించి భ భ ద్రపరిచితిని. నా సావాతీ తీర్ధయా| తా ఫలము లైన దాసుగారి “దన స్తూరి'తో 

లభించిన అంశనములడోగూప వదలక *'యనుఎంధి సంపంధవ ము కల్పించు క కొన్న 

దిందులకే. ఇది చవేకరణేవ. 

విషయ స్పష్టత లాభముకొరకు వినందిని చేరదీసితిని. అర్ధాసుస్వార శకట 
'రేవములు విషయస్పష్టతలు విరోధులు రాకు సన్నను, విసందడి రచనలో నంది 

సడలునని వదలి వై చితిని. ఇది భాషాయోషావేషము. 

ఈ నా పరిశోధన యజ్ఞమునకు అసుమతించుట యేకాక, “దకిణ' అవకొళ 

మును “యు. జి, సి కల్చింపగా, ఉ త్రర గడీణలు (సెలవు, జీతము ము) ఇచ్చి నన్ను 

సంభావించిస జాగర్ల మూడి అవ్పుస్వాః మ్ చౌదరి కళాశాల పాలక సర్గముసకు, ఈ 

పరిశోధన పబంధమును సమర్సించుకొ నుటళు అవకాశమిచ్చిన ఆంధ విశ్వ విద్యా 

లయాధినేతలకు, నేను [వాసిన [పత్యంశమును అదిక్షొంతము పట్టిచూచి విలువైన 
సూచనలిచ్చిస గురువర్యులు, నా సరిళోధనథు సర్యసేక్షకు కులునై స స 'ఆచార్య యస్, వి 

జోగారాపుగారికి, లభింపని అమ్ముదిత సమాచారమును అందజేసిన దాస భారతీ 
చార డ్రయులై న న శ) కద్దా ఈశ్వరరావుగారికి ఇక అడుగడుగున నన్ను పీడించిన 



Xviil 

శంకాశల్యములను పీకివె చిన ఎందరో మహానుభావులకు - నా మనః పూర్వక 
నమః కారములు. 

న్నీ 

ఒక్క బిక్క మొగముతో నా [పక్క మూతి బిగించుకొని మూలుగుచున్న 

శః (గంథ సుభాషిణికి సహ సాధిక వా్యక్చసారావకాశ వరమును సంచ సహస 

రూపస్య [పసాదముతో అను గహిోంచిన తిరుమల తిరుపతి దవస్థానా ధిసతులకు, నామ 

కరణముచేసి అక్షరాక్షతలు చల్లి ఆశీర్వదించిన గురుకల్చులు కను కవితా శిల్పులు 

కరుణ[శీ జంధ్యాల పాపయ్యశాన్త్రగారికి కృత జ్ఞతాలంకృతా నేకాంజలులు, 

ఈ “'యియక్షి తు గుణముల యెడల శతముఖు వెన వారలు శతవముభఖులు. 
టం 



సరిగవములు 

సమము గగన సువుమని పం 

“జెమూని దినదిన మనంగ నిన్నున్ నీ గా 

నము నీ నొదము నీ రూ 

పమును గనిన జనమింగ సరిపన్న గల దగునే ? 

రిపు సోరస మద నాగము 

నృప మందిర సార సరము-(పేమాసన స 

న్న పరముని - గురుపరంపర 
ఇిపముగ నొందిన గురు సరి నింపలం దరమే ! 

గగనము మారో్మోగల స్ప 

దగు గానపు సద్దును నిదిరదిరి సదము ననూ 

గగు గగురుపారి ముదమున, 

సిగ సొగసుం గందేరు సీమ మొసగిరో 1 

మది సరనరాగ నదనము 

పద సంపద రసన - సూరి పావుర మోద 

మ్మది సీ సామ నుపర నొ 

రదమానీ! సూర డాస! రంగానందా! 

భతురవచో విలాస విలసత్కథనమ్ముల - రాగ తళ రం 

జిత శుభ భావ కీర్తనల - చిత వశీకరణైక బుద్ధ్యలం 

కృతుల-మహన్మహో స్తుతి నిరీక్షణ చేస్టల-నీ సుగారత సం 

గతుల గతిన్ సృజించిన సుగాతి నిబంధమదయ్యె జేండిటుల్ 



XX 

(శ్రీ యఖ లేశ్వ కరుణే బహుళ ప్రతిభా (పభాన భాం 

గయములై న ననీక తుల క క్ష రన చైనిల్రి నిట్లు, లశ శ్ర 

రాయణుంగన్ గళెధన వియూత్ముండ, నై నై కక? కళత్ర! నా 

రాయణ దాస! ఈకృతి త్వ దాకృతికిన్ గరనీపిక య్యెణున్ 

నాదము నందు స్వరాదులున్న విధాన 

పద్యాన గణములు పరగు పగిది 

న రాల భావ సర స్వ మొదిగినట్లు 

సత్క-విత్వమున రనమ్ము భాతి. 

సౌఖ్యము నందు కష్టము శ్ర జాగినరీతి 

జీవులన్ (బాణాలు శౌలగు కరణి 

బుద్ధిలోం గర శ్రంబు మునిగి యుండిన పోల్కి. 

“కాంతి స్ స్ కిరణ సంభుంబు భంగి 

రనరమ్మునందంతరాంతేరములంగదు = 

క్కి. నాలోన బై క గన్సడక యుండి 

సరిగమల్ పలి శెడి జగజ్జనని శ క్ర . 

సకల శుభము లీ కృత న నొసంగుగాకం 

a A 



న. 

ఖః ఇట్ల 

ఈ యఖులమ్మున ందూల బర సుశ్వమ ఏం 'చ్టలు bohm సనో 

యమా యఖలమ్ము సె+ (ని తన యు ౦దు; స నుం' నస, "మూట స మ్ల టె (0 

గాయణచదాసులో మాదీ థొాక్చటి ONT సరిగ్గ శిల్ప ని త | 
ra ౫ CRN i Wes Wii py pn tt ana Ni ME" se టిమ | 
దొ వ్ట్యుతి సంస్క క. రభ ముల యాక ఖీ ఘు పున ర రట మున్. 

శ) అదిభట్ల నారాయణదాసుగారు హరికథా పిళామహులు. ఆట పొట మాట 

మ్టలు ఏక [గీవము గా నెన్నుకొన్న చతురాస్యులు. హరిరథలిను వెలుగు చేశములోని 

(సతి వీధికి పరిచయము చేసిన కళారళ[తులు. హారిరథల మిష లో రాజాస్థాసములను 

ఛారదాపీఠతములుగా మలచిన స రస్వతీ ప్పలో హితులు, లయ యను సహొజ్ల 

ముతో, - పరిశీలన (పదర్శనములసు సహజ కుండలను లతో నుదయించిన 
శ్ర ' 

ణి 

రులు. అందులశే ఏరి కృతులు భారతముసకు రల్జపర్వములు, పీరు ఆగర్భ 

భరుచ న అపర (సహ్లాదులు . అందులకే ఏపీరి (గంథకి; ఫలు భాగిపతములు,. వీరి 
| ఆజం ర na) 

బజీవితకథలు భాగవతులకు సరము (ప్రహ్లాద చరి 8 ములు, 

1. కళా పపూర్ణ శ్రీ విశ్వనాథ స సత్యనారాయణ - ఆదిభట్ట నారాయణదాన 

సారస్వత నీరాజనము-పుట-ని 



సృహనా మును 

నారాయణదాసుగాదము వారి గృహ నాటుపుగు “అదిభటి కు బందు 
డగా 

'అడాడ' అఎ కలుపుట వసు వారి నామములో కస్చ్పదు ఒక వింతణ విషయము. 
జు 

దానికొక కావణమున్నది. శ్రీకా కుళహుండల మండలి చొచ్చిలి తాలూకాలో గల 

అజ్జాడ |గామము వారి అధిజసదు. “అదిభచి” ఇంటి పేరుగల [దావడ శాఫీయులై స 
జ రా 

వె దిక |చాహ్మణులు, ఈ అజ్జాడ [గామమునం ఒకా కాళ సలుతాపురిందున్నారు. కాని 
ప ళు జ 

అజాడతొ గల ఆదిభట బారిదొ క విశిష్ట సానము. పైగా “జ్రసైనీ జస భూమిశ్చ స్వర్షాదపి 
ఓ గ నయ ల నః O 
షి ష్ ల al + ఈ. /॥ 2 ఇ అర అన గరియనసి' అవెకదా పెసల సుద్ద. అంతేకాక సువర్ణ ముఫీ జీవడ్యాహిసీ తీరసమెసే 

ద 
అనాడ (గావ మ్మ సకృతి రాము శీయకము దాసుగ గారిని ఆజన్మాంతము మటవపలేతటుగా 

(ber (aa! 

(సభావితము ము చెసినది. ఆ విశిస్టత, ఆ జన్మ స్థలా నుబంధయు, అ _్రూామ]ప క 
జి 

సడేయాక ర్షేణిసు దా దాసుగారు “ఆదిభట్ల ' ,కు ముందు “అజ్జాడ” అని కలుపుకొసుటకు 
ల, జ 

న 

ఇక “ఆదిభట్ల " యను ఉపనామ మేర్చడుటకు కూడ నొక కారణ మున్నది. 

రెండు వందల యేబది యేండ్ల పూర్వము జయపురాధీశుడై న కృష్ణచం[ద్ర చేపుని 

ఆహ్వానము మును పురస్కరించుకొని “పేరూరు” అను (గా సుమునుండి ఆదిభట్టు అను 

రు గల ఒక అఖిల- వేదశాస్త్ర నిపుణుడు అజ్జాడ [గామమునకు వచ్చి స్థి సిరపడేను. 

ఆత డెంత కాప్రనిష్టాతు తుడో అంత తపశ్ళాలి, 'గురుతుల్యుడగు రః అదిభటు గురుపు 

నటే కృష్ణచం [దద రేవ రాజేం|దుని రాజ్యము సురకీతముగ నున్నదీ. కాని (జి జొ ఆఅ 

పతిమెన ఈ కృషపం[ దుసకు ఎంతకాలమునకు సంతానము కలుగలేదు. తాను ద 

అనసక్యుడనను చాథ ఎక్కువై, కృష్ణచం[దు డొతనా 3 ఈన సంతాన వాంఛసు 
4 

గురువైన అదిభట్లునకు విన్నవించుకొని “యేదైన ' శాస్త్ర మార్గమున్నదేమో 
రం “లు n | 

యోజింప్ప మి అని అధ్థించె ను, దానికి ఆదిభట్లు “తపము కావించి యొక్క వత్సరము 

[0 

ఆదిభట్టు కపఃఫలితముగ ద్రేభుపునకు పుత్త్ర సంతాన భాగ్యము కలిగెను, అదిభట్టు 

తపళ్ళ క్రికి' "| పభుపు అశళ్చర్యమంది ఆనందముతో అర్థరాజు జ్యమిచ్చెను. అదిభటు 

కుమారుడై న హయ్మగీపుడు కూడ కొంతకాలము పాలించి సద్భాోహ్మణులకు రాజ్య 
ర + 

లోన పుకు సీ కలరింతు గాయత్రి సాకీ”. అని ప్రతిన చేసి చేసి తపస్సు ప్రారంభించెను. 

త్ర 

రక్షణ బాధ్యత అనవసరయెన శ్రనుయని తలదిి ఆ రాజ్యమును ,కృష్ణచం[ద్రదేపుని 

న్న! 

ఏ, జగజ్యోతి-_ పథమ సంపుటము-వంశావళి, 
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టో. 

జ కుమారుడై న రామచంద్ర చేపునకు మరల తిరిగి యిచ్చెను. ఇట్లు సంసార వృక్ష 
“జా 

ae) 

చును పండింసగల, రాజ్యమును గడింపగల తసశ్శ ఛక్తికి ఆటపట్టు ఆదిభట్టు. పంశ 

ములో పూర్వుతిరచులంచు (పసిర్ది కెక్కి స నుహాసంతితుల పేర గృహనామము 

లేర్పగుట పరిపాటియే కదా. భాస్కరుని శ్రీనాథుని పోతరాజు, నుధునాసంటిల, 

అసంతపంతుల ఇంటిపేరు లిట్టివె కదా. అే ఆదిభట్టు వంశీయుల ఇంటి "పేరు 

దాసుగారు భారద్వాజ గో[తజులు, అందుకే వారికృతులు రస పియులికు 

ఖోరదాజాని విందులు. 

నారాయణదాసుగారి తండి చేంకటచయనులు. ఆశానుచాహుడు. “కుండల 

వందిత గండ వికాసుడు పండిత మండల మోదవనివాసుడు'.. అ సతిగృహాత. 
(లీ ఇ ఓుగో "4 న ian Gum గత | న. వ. 

రుడు, నం ధనంజయ విజయసుసు | సపఎంధటయిుసు (వాసిస 

జ్ జ ఇ ఇ జ లీ జ న్ fa ఓ గి తాకి న్ ఖో ఆల్ ఇ ~~ 

పిపి, బ్యాఖొరం, సతో యుధుడు, భాస్కర భర ఎ ఓకసారి “ఏ ట్ెష్టియో MON Co 

న డ్ 9 కం ఇవ కి ఇ న జ జం ల ఫో a 

దరనం పహాఠాత్' అను పుకుట శ్ కాస్షక సుతిప గంగా 
శ రయ టె అవి" 

4 అ ఈ జి జో జ అల న్్ జమ సాం 

షేరు పడని నూతిని సుజల. పూరికయుగా జెసిని మహో ఫ్ కరడు. 

డు బహుపురాణ 1, పురాణాల సరసహ్మ అనియు, 
ల 

క (పాంతమున (ఖ్యాతి గాంచిన ఏద్యాపతి. 

సంది. ఐదుగురు ప్ప త్రం లు, సలుగురు 
అం 

ర © రన్ (క్రో G డ్ర్ 2A శ) Gj G క 
భా 
a 

క్రమాంత స్వాథ్యాయఫసే త్ర మప హోబలాఢ్యుడు 

౩ న జగ్గావధాని. రెండవకుమారుష్ను న్యాయవాదియు పరతం[ఈ వేత్రయు నైన 

డు నాటకాలంకార రహస్యజ్ఞుదు, గో[ఖథపావనుషు 

నన అగ్నిహో | తావథాని, నాలుగవ కుమారుడు దాసుగారిలో కలసి పొడి అందరి 

ార్యున రంగారాయణ,. చక సూర్య 

3. దాసుగారు వారి గృహనామము “ఆదిభట్ట' అనియు, “ఆదిభట్ట' అనియు 

(వాయుదురు. 

4, _జగ్ధావధాని బల విశేషములు 'నాయెలుక' సమీక్షలో గలవు, 
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నారాయణయే నారాయణదాసు. దాసుగారు నరసాంజా చేంకటచె నుల ప తి సంతా 
నా 

నములో కడపటి వాడె నను సంతాన [(కమమునందు ఎనిమివపవాడుో, 
వా 

నారాయణడా:ఓ గారికి ఈ ల్రినం|డులు సూర్యనారాయణ అను పేరు పెటుట 
౧౧ ర్వ) 

కొక బలమన కారణమున్నది. దాసుగారు జన్మించుటకు కించిత్సూర్యఃసు. వారి మై లాం 
ఈ౦[తయెన చెసులుగారు క్షయ వ్యాధి పీడితుతై రి, అస్ఫుడు మహాభక్తులైన 

య్ యు నూ చి ద 

ఇంకట ఘయనులుగారు సూర్యాపాససప ఆ వ్యాధిని నిర్మూలము చేసికొనిరి. ఆ 

కారణముచే ' వెంటనే ప్పుస్టిస బిడ్డకు సూర్యనారయణ అని నామకరణము చేసిరి. 
గ. " టి ' 

కాని ఇంట బయట వారిని పిలిచెడి ముద్దుపేరులు సూరన్న, చిన్నసూరి. లోకము 

దాసుగారి సూర్యనారాయణ అను నామము నుండి నారాయణ అనుగది మాత్ర 

(గహించి డానికి దానమును జే, నారాయణదాసుగా చేసిన 

పేరు పెరిగినకొలది పేరు తరుగుట పెద్దల యందు కనబడు వింత విష 

యము. సూర్యోపాసకుని కువమారుడగుటచే కాబోలు దాసుగారి గా (తము జనులకు 

దాసుగారు ర క్రాక్షి సంవత్సర [(శావనణ కృష్ణ చతుర్దశ బుధవాసరమున మఘా 

నక్ష[త చతుర్ధ చరణనునందు వృషభ లగ్నమున శీకాకుళనుండలమునగల 
ఇ + ల శ భో ని 

సువర్షముఖీనది (ప్రాంతమైన అజ్జాడ (గ మమునందు జన్మించిరి. కె కె9 స్ట సపుల అ లెక్క 

(పకారము, 91_8_1864 4 

సిద్యావ్యాసంగ ము 

దాసుగారి విద్యాశ క్తు కులు [సధానము ముగా భగవన ఈయులు, గురుశు పూషా లబ్ధ: ములు 
పః 

కావు. పరమెశ్వరుడే ఏరికి పరమ గురువు. (పకృ తి సరిశీలనమే వార్ (ప్రధా "నమెన 

సాధన. (ప్రవంచమె వారి పాిమాణిక పఠన గ్రంథము. చెళ్ళపి ళ్ల సేంకటశాస్ర్రిగారు, 

ఒక సందర్భములో “దాసుగారు. పాణినీయంలో గూడా తగు మాత్రం స్రవేశం సం 

పాదించారన్నది స సత్యదూరం క కాదు, అయితే. అందులో యెవరి శిష్యులు అంసే, 
me cee. 

5. వేంకట వైనులుగారి సంతానకమము. 1. ఆదిలక్ష్మమ్మ 2. జగ్గావధాని 
ల. సీతారామయ్య 4, పార్వతమ్మ 5. అగ్ని హూత్రావధాని 
6. కామమ్మ 7. పేరన్న రి. సూరన్న 9. సుందరమ్మ. 

6. బందరు ఉప్పెన వచ్చినది ఈ రక్షాక్షి సంవత్సరమునందే. 
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అందులో నేకాదు, ఎందులోను కూడా యెవరి శిమ్యులుకాదు? అని పతిికా ముఖముసే 

సలి*గ పలుకులు పృత్యక్షర సత్యములు 7 

చున్నను సూరన్నకు అక్షర చాన నిక పెటిసది తనూ భిక్ష పెటిన త లిదంయిలే. 
' మో టి టి య 

నొలుగేండ పాగియము నందే చిన్న సూరికి భాగవత మందలి. సత్యములు శీవణా 
య / 

నందముగా చదువుట, పదులకొలది పద్యములు .తంఠస్థములగుట పూర్వజన్మ 

సంస్కార వశమున భవిష్యదుజ్ఞ్వల జీవితమునకు సూచనయో "అన్నట్టు అబ్బినది. 

చదువులవ్వ నిరంతర సాన్నిధ్యము ఈ ప్రతిభకు సధాన లౌకిక కారణము. గఢ 

గడ సంస్కతాంధీభాషలను చదువుట అబ్బినను అప్పటికింకను సూరన్నకు లిపిని 

కలిపి వొాయుట చేతికి అలవాటుకా లెదు. 

"మొదటి బహుమతి 

ఐదవయేట చిన్ననూరికి ఉపనయనము జరిగినది. శః వయన్సునందే 

దిన్ననూరి పితిభి పథము పారికోషికమందుకున్నది. 

పాఠర్యతీపుర పొొంతమునందు. గుంఫ అనునొక కేతిమున్నది. నాగావళీ 
జంయూవతీ నదులనకుమనున్న దీవి ఈ గుంఫక్షేతము. అక్కడ మహాశివరాత్రి 
నాడు పతి సంవత్సరము ఉత్సవము జరుగుచుండును. చిన్నసూరిని చంకనె త్తుకొని 

చదువలవ్వరూడ శివరాత్రి పర్వదినమున ఆ క్షేత)స్వామిని సేవించుటకు వె శ్లెను. 

శివుని సేవించి అ రాతి) జాగరణముచేసి మరునాడు ఉదయము బయలుచేరి కొండల 

నడుమ నడచి పార్వతీపురము చేరిరి. పార్వతీపురమయునందు రామానుజుల రంగయ్య 

యనునొక పు స్తకవి క్రేత దగ్గరకు వెళ్లి, చదువలవ్వ “భాగవత మున్నదా ?' అని 

పృక్నించెను. ఆ పిశ్నకు సాతాని రంగయ్య . ఆశ్చర్యముతో “అడుదానపు 

7. కథలు--గాథలు--ద్వి. భా. పుట-664 

8 దాసుగారు వారి అక్ష రాభ్యాస విషయమును గూర్చి వారి అక్కమనుమ 

డగు శంభర సూర్యనారాయణ శాస్ర్రిగారితో “ఒరే! తాత! మూడు 
మనువులు వెళ్ళి నాల్లవ మనువుకు సిద్ధముగా నున్న ఆడుదానికి. 'పెండ్రి 

చేయునట్లు నా కక్ష రాభ్యాసము చేసినారురా” అని అనిరట. 

నారాయణదాస శత జయంత్యుత్సవ సందిక పుట-48 



6 

సీకెందుకమ్మా భాగవతము ? చదువురాదు గదా" అని యన, నరసమ్మ గారు 
అభిమాన ముకో చంకనున్న చిన్న సూరిని చూపించి “న పిలవాడు చదుపును 

aa) 

నేనర్హము చెప్పెదను” అని అనెను. అటుచేసిన పు నకము నూరకయే ఆచ్చెదసు 
ధ్ ne) 

లని రంగయ్య పలికి లెల్ల నిగుడ్డ యట్టతో గూడిన భాగవత గ౦ంంథమును సూరన్న 

చేతిలో పె ను, చిన్నసూరి వె వెంటనే గ్రంథమును తెరచి దశమస్క ంధముసందలి 

వర్ష ర్త వర్షనమున గల . వచనమును శరేగయుతో అస్ప్బటినే అక్కడ చేరిన 

జనసమూపామునకు ఆశ్చర్యము కలుగుసట్టుగా శదిఎను. సూరన్న ఓదివినపంటనే 

చదువులవ్వ మంచినీళ్ళ పాయముగ వ్యాభ్యానించెను. అ విచితిదృశ్యమునకు' వీథి 
యంతయు సదసు స్సుగా మారినది. రంగయ్య సంతోషముతో ఆ భాగవత తగంంథమునకు 

తోలు అట్ట వేయించి వారికి బహుషానముగా నిచ్చెను. దాసుగారి జీవితమునందు 

ఈ భాగవతగింథము పథము పిజ్జా పరిపణము. దానినీ దాసుగారు తుదివరకు 

బహు భదిముగ పదిల పరచుకొనిరి, 

దాసుగారి తండి సంస్కృత విద్వాంనులు. కనుక తందడిగికడనే శ్ర 

యెడేండ్ల యాడునంచే దాసుగారు రఘువంశమును చదుపుకొనిరి. అప్పుడు గంటి 
(a 

సీలకంఠావధాని, న్యాయతీర్త ఆదిభట్ల ' రామమూ రిశాస్త్రిగారు వీరి సహళోం౦తలు. 
తాన్యా ~ » a మి వ్ శాన్ 
తెలుగుపాఠము చెప్పుట పంకట చయినులుగారికి అలవాటు లేదు, ఆ కారణమో 

దాసుగారు శేంకట చయినులుగారి శిమ్యలై న తాతన్నగారి చె దాశరథీ శతకము, 

భూషణ వికాస స శతశము మ్ యు ' రుక్మిణీ కల్యాణము వేడు 

- ఎనిమిదేండ్ల యీడునండు ఒకసారి నీటి గండమునుండి జ్యేష్ట సోదరుడై న 
జగ్గావధాని రక్షించుట జరిగినది, సూరన్న అల్లరికి విసుగెత్తి సూరన్నను వేంకట 
చయనులుగారు వేదపాఠమునకై పేరయ్య యొ యొచ్టకు నెట్టిర.. "పేరయ్య యొజ్జ 
ఆస్సటికి అరువదియేండ్ల వాడు. భుక్కుపై కోపము కలవా వాడు, వోధించినదానికన్న 

దర్భలకో చింత బరికలకో బాది  బాధించిపది అధికము. 

ఐక 

చెన్లైష్కుట, నదిలో ఈతలు కొట్టుట, గేదెలపై నెక్కి తిరుగుట. చీన్న 
సూరికి ' చిన్నవయసు సులోని సరదాలు, | ఆటలు, అల్లరి చేష్టలు, చిక్కి నదె ల 
మెక్కుట స నోటి మక క్కువలు, మనుష్యులనుతప్ప తక్కిన సళఇఠతోకమును చొద్య 
ముగా పరిశీలించుట, సంకల్ప శరీరముతో ఊప ప్రపంచములో అతిమానుష చ్ల్యో 

లతో విహరించుట, చీకటి యెర ea x 2 జ sa 
రం 
జ 2) న్ గ్ర fil క్రో బి ఇ ఆలో 5 క ఆ 
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సంవ రించుట సూరన్న శెశవ లక్షణములు, ఇక అకారణవె రము, నిష్కా రణ' 
Paper a ఓ | 

"పేంమయు వెన్నెముక ముదరకముంచె ముదిరిన గుణములు. 

* 

 దేండ్డ వయసులో సూరి శరీరమునకు మశూచికసు అతిథియైనది. 

ల 

de 

సదేండ పాాయమునకు తాశసతంసములపై గంటముకొ వ్రాయగల నై పుణ్యము 
శ్ శ్వా 

' ఠి 

ఈ సచండ నయస్సు నందొకసారి స రూరి మాతా సుహ పలెంస వంతరాము 

నా. + ' 

య 

వెళ్లట తటస్టించినది. అస్సుడు భగవత్చ్రేరణమో యన్నట్లుగ ' ఆ గ్రామమునకు 
వె ణీకుడెన వాసా సాంబయ్యగారు వచ్చుట జరిగినది. ఆ సాంబయ్య 
ర 

" 

క తిల 

స్ డె 

గారు ఎక్కడకునై నను కావడిలో ఒకవైపు వీణను మరియొక వైపు గుడ్డ్తలమూటను 
మెం య్ "శ! 

పెట్టుకొని స్వయముగా మోసికొని తిరుగు ః సంగీత ప్రియులు. ' అ గాామమునకు 

కరాడ సేవచ్చిరి. ఆ సంగీత కళారహాస్యానిధి యెదుట అక్కడ చేరిన పెదలు 
na) (0 

న 

మహాభారతయిలోని కొన్ని పద్యములును సూరన్నచే పాడించిరి. సంగీత శాస్త్ర 

జ్రానము లేకపోయినను యథేష్టరాగలయలతో కూడిన సూరన్న పర్జన్య గర్జాగంభీర 
గాత)మునకు. సంగీత సాగరము నాపోశనము పట్టిన అంతటి సాంబయ్యగారుకూడ 

దిగ్భాంతుళ Ez అబ్బాయిలో అసాధారణ పరితిభ దాగుడుమూతలాడు చున్నది. 

నాతో పంపుడు. ఇతని ప్రతిభకు స్వరళాస్త్రమును చెలిమి చేసెదను. గొప్ప విద్వాం 

సుడగును" అని పలికెను, తల్లి నరసమ్మ సంతోషముతో సూరన్నను సాంబయ్య 

గారితో చొబ్బిలికి పం పెను, బొబ్బిలిలో వారములు చేసికొ సుచు సూరస్న ఒక నెల 

రోజులు మాతరమే యుండి అచాడకు తిరిగి వచె వచ్చెను. నారాయణదాసుగారు వారి 
జ 

జీవితములో గురు సుఖముగా సంగిత మభ్యసించిసది ఈ నెల రొ “జులు సూత్రమే 

సూరన్న పదునాలుగేండ్లు దాటు వరకు ఏ ఆంగ్ల. పాఠశాలలో ' పినేశింస 

చేదు తరువాత రెండవ కుమారుడైన సీతారామయ్య యొత్తిడి వలన పేంకట 
చై నులుగారు సూరన్నను ఆంగ గ్గ విద్యాభ్యాసమున క్రై విజయనగరము పంపిరి. ఇట్లు 

విజయనగరము వచ్చువరళ శ్ర సూరన్న కౌపీనవంతుడే, 9 పట్టణమునకు వచ్చిన 

తరువాత గోచి మంచిది కాదని యెంచి గావంచ ధరించుట కి కొరి గా అలవాటు చేసి 
al 

9. ఇట్లు కాపీనముతో మాతమే యుండు అలవాటు దాసుగారికి జీవితాంతము 

వరకు వదల లేదు. కౌపీనవంతః ఖలు భాగ్యవంతః అని కదా శంకరా 

బార్య సూ 



రి | 

కొనెను. సూరన్న 'విజయనగరములో ని ఆంగ్ల పాఠశాలలో మొదటి తరగతిలో 

చేరెను. అప్పుడు కడియాల వెట్టి కామయ్య లేక్కలకు, పంతుల. నరసింహశాస్త్రి 

తెలుగునకు ఉపాధ్యాయులు, కీలము వెంకటాది) నాయుడుగారు మంచి పలుకుబడి 

గల [పథానోపాధ్యాయులు (హెడ్మాస్టరు). ఇంగ్లీషు ఫస్టు రీడరులోని కొన్ని 

పాఠములను 'కేకుమళ్ళ గోవిందరావుగారు. బోధించిరి. మధ్యమధ్యలో రెండవ 

అన్నగారై న సీతారామయ్యగారి భార్యా సోదరుడగు గంటి లక్ష్మీనరసింహారావు కూడ 

కొంత అంగము బోధించినాడు. ఈ లక్షీ శ్రనరసింగరాపు యొక్క ఆంగ్ల భాషా 

గురుత్వ మెట్లున్నను. దాసుగారికి చుట్టనేర్చిన నడవితకే, 

సూరన్న అ తరగతి విద్యార్థులందరలోను వయస్సులో పెద్దవాడు, ఏక సంథా 

(గాహి యగుటచే మొదటి. తరగతి. నుండి “డబుల్ హమోషన్'కో మూడవ 

తరగతిలో నికి అధ్యావకులు చ చేర్చిరి.. ఇట్లు సూరన్న అంగ గృ విద్యాభ్యాసము సాగు 

చుండగా 1880 లో దాసుగారి తండ్రియైన "వేంకట చయనులుగారు శ్షయవ్యాధితో 

పరమపదించిరి. . అప్పటికి వేంకట చయనులుగారి వయస్సు ఎబదితొమ్మిది. 

సూరన్న వయస్సు పదునారు, 

ఆంగ గ విద్యకై. విజయనగళము (పవేశించుటరో చిన్ననూరి జీవితనాటకము 

నందొక కొ త్త త యంకము (ప్రారంభమైనది. అప్పటి విజయనగరమునకు రాజయోగ 

ముండుటచే సర్వవిద్యల కక్కు_డ రాజయోగము పట్టినది, శాస్రములకు రెండవ 

కాశిగా పకా కాశించినది,._ మహారాజ పోషణ ముండుటచే ఎందరెందరో సంగీత 

ఏద్వాంనులు,  సాహిత్యస్నారకులు, నటులు, నట్టువరాండు? ఆ పట్టణమును అంటి 

పెట్టికొని పీ ములు కట్టుకొ నిరి. ఇక నెందరో ఆ పట్టణమున జరుగుచుండెడి 

ఉత్సవ సమయనులంపు వచ్చి శక్తి సామనర్థ్యములను వెలరజ్టంచుకొ ని వెడలు 

చుండెడివారు.. _విజయనగరమందు విలువ వలువ కప్పించుకొన్నవాడే విద్వాంసు 

డని నాటి. విశ్వాసము, అప్పటి విజయనగరము విద్యా విజిగీషువుల కొక పరీక్షా 

కేంద ము, య. 

సూరన్నలొ : సీజముగానున్న ప పంతిభ విజయనగర మందలి మహబక్ భాన్, 

దుర్వాసుల సూర నారాయణ సోమయాజులు, స్సు వెంకన్న, పీణా శేంకటరమణ 

న నత విద్వాంసుల సరిచయ దోహద 

(కియలచె మహాప్యక పుగుటకు అవకాశ మేరాడినది. సూరన్నృక వీణా, వాదన 
"చం 

దాసు, కళిగొట కామరాజు మొదలగు మహాస 

నం 
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మందు అభిరుచి కల్షించినది వై ణిక (శేస్టుడగు వీణా వేంకట రమణదాసు, కలిగొట్ల 

కామరాజు లయ యందు దీటు లేని మేటి. కామరాజు సాన్నిధ్యము సూరి లయ 

సాధనమునకు నిలయ మైనది. 

వాసొ సాంబయ్యగారి యొద్ద ఒక భూస కాలము నేర్చుకొ న్న | పాథమక 

జ్ఞానము, విజయనగర మందళి క విష షయజ్ఞుల విద్యాసొంగత్యము చాసుగారి భవిష్య 

చుజ్జ్వాల సంగిత జీవిత రూపకమునకు పూర్వురంగము సిస్టము చేసిన నాందీ. (స్తా 

వనలు, సూరన్న -ఈ నిదర దశ యందే ఈ స్వల్ప్చావకాశ సంపాదిత సామగితో + 

రికరువగు స్వ|పతిభను జి జోడించి సంగీతముచే కాలక్షేప కథా కథనములడే కంటికి ల 

కనపడిన వారినెల్లి కళా |పియులుగా మలచెడిభాడు. డీనికో' విజయనగర మండే 

కాక పరిసర పంత (గామములందు కూడ సూరికి వంది మాగదుల బృంద మెళ్కు' 

వైనది. అప్పటిశే సూరన్నను పద్య రచనా భక్తి పాణి గహణము చేసినది, ఇక 

అనుకరణము, అభినయము నడకతో నడచి వచ్చిన నమ్మిన బంటులు, 

"మొదటి హారికథ 

సూరన్న స్వభాను సంవత్సరములో ( 1888) మ టిక్యు లేషను చదువు 

చుండగ హరిదాసగుటత అంకుర మేర్చడినది. కుప్పు స్వామినాయుడు 

అను భాగవశారు చెన్నపట్టణము నుండి విజయనగరమువచ్చి కానుకుర్తి హను 
మంతరాపుగారి యింటియందు ఆడుచు పాడుచు (దువ చరిత్ర హరికథ చెప్పెను, 

అదె చూచిన తశణమే సంగీత నృత్య సాహిత్యములను ఒకచోట అనుసంధించి 

(పదర్శించుటకు అనువైన (పజారంజకమైన ఏకైక సకలేం[దియ 'సంతర్చణ 

.ప్మకియ హరికథ అను భావము సూరన్న దహరాకాశమున మెరసినది. వెంటనే 

హరికథ (వాయవలెనని సంకల్పించి తాను కూడ నొక దువ చర్మితమును [వాసెను. 

రః |ధువ చర్మితము దాసుగారి మొదటి రచన. ఈ దువ చరి[తమునందు సొంత 

కీ ర్తనలతోపాటు విశాఖపట్టణ వాసుడైన ధూళిపాళ కృష్ణయ్య పద్యములు, ఆంధ 
భాగవత పద్యములు, పంచ తంతములోని కథలు కూడ సూరన్న చేర్చెను. అట్లు 
చేర్చి కూర్చిన హరికథను సోదరుడైన పేరన్నకో కళిసి రెండవయన్నయెన 
సీశారామయ్యగారింట మొదట 'రిహార్బలు' చేసెను, _సీతారామయ్యగారు సూరన్న 
సామర్యమును జూచి సంతోషముతో కాళ్ల కు గజైలు కట్టి సత్కరించిశి, సూరన్న థి. మై డు 

h 

పూ 



ఆ గజ్జలను కట్టుకొని పణుగోపాలస్వామి సకలా మిత్రుల యెదుట అడుచు 
పాడుచు హరికథ స్పెను. సూరన్న పొరిదాసయి శుభలగ్నమిది. సూరన్న ఇ 

దాసుగారి ఈ (పథమ హరికథా [పదర్శనమును పరికించిన పండితులు 
“ఈ కుజ్జవాని బహుముఖ (ప్రతిభకు సరియైన సాధనము హారికభయే' అని [పశం 

సించి (పోత్సహించికి. 

మొదటి బెక సంచావము 

' విజయనగర పౌరుల. [పోత్సాహముతో, అంతకుముండే క కల్లిన పరిసర (గావ 

సంబారానుభివముతో, ' ఆత్మ విశ్వాసధనముతో దాసుగారు పేరన్న యన వ. దేశ 

సంచారమునకు బయలుదేరిరి, ఆ రోజులలో ఉర్ణాము కళాపోషణ కేం ౦|దము నో 

నొకటి ఆ ఉర్షాము జమీందారిణియైన కందుకూరి మహాలత్మమ్మగారిక్ కళా 

(పియత్వ మక్కువ. దాసుగారు ఉర్లాము వెళ్ళి ఆ జముండారిణీని అక్కడ క నున్న 

ఆస్థాన పండితులను ఆజ కవిత్వములతో, హరికథా (పచర్శనముళ మె 

అక్కొడనున్న పండితులు దాసుగారి ఆక్టుక వితా (పతిభను జూచి -అషావధానము 

చేయగలరా ? యని [పశ్నింస, దానికి దాసుగారు నిస్పంశయముగ బయగల 

చెప్పిరి. జమీందారిణి మరునాడే అవధానము నేర్చాటు శేయింపగా దానుగారు లొలి 

సారిగా సాహిత్యావధానమును చేసి మెపి ప్పించిరి. అ అవధాన విధాన సామర్థ్య, 

ఇ హరికథా [పదర్శన నై పుణ్యమును జూచి జమీందారిణ్ వార్షిక మిచ్చి హర్ష ము శన పై 

తలియజేసిను. 

అక్కడినుండి పీరన్న కో గూడీ దానముగా “కనే ర్ రో eh డ్ EG ed 
ప్ర 

ఛో న్ా 

[ప్రముఖుల సమ్ముఖమున (దువ చరితను చెప్పిరి. ఆ సభలో (శ్రీకాకుళ ముండ అ 

శ్రపమండలాధికాం (Sub- -Collector)' యైన H.D. Bardswell ఒకడు. ఆ 

హరిక భకు ఆ. అధికారి ఎంత ఆనందించెనన్న జీవితాంతము వరకు దాసుగారి హారి 

3 థ యన్నచో చెవికోసికొ నెడివాడు కుం దాసుగారి ముఖ్య మీ|తులలో న్ నొరడి నా 

త a ఇ ఉమ { wy Suh We . జి శీ మ శ | నరసన్న పేటలో నుండి. బరంపురమునకు బయలుదేరి [తోవలో ఇచ్చాపురము ఖై 

నందొక కథ చెప్పిరి, బరంస్తవము నందు మరువాడ జగన్నాథమ మును నొత [ప్రముఖ 
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న్యాయవాది కలడు. అతడు దాసుగారికి ఐంధుపు, ఆయన [పముఖ వ్యాపారిమైన 

నాళము భీమరాబజింట దాసుగారి హరికథ నేర్చాటు చేయించెను. ఆ ప హరికథకు 

భీమరాజు పట్టు వస్త్రములు, 'నూటపదారులిచ్చి మెచ్చుకొనెను . ఆ హరికథను 

జూచిన _పేకకంలో కస్పుస్వామినాయుడు ఒకడు. నాయుడు హరికథానంతరము 

దాసుగారిని జూచి “మీకు హరికథనేర్చిన .గురువుళవరు ౪" అని యన, దాసుగారు 

“మేర అ అని నవ్వుచు విజయనగరమున నాయుడుగారి హరిళథ తమ్మెట్లు | పభావితము 

సెనో వివరించిరి. అప్పుడు నాయుడుగారు ఆనందమును ఆపుకొనలేక డాసుగారిసి 

ర్ కొగలించుకొన్న దృశ్యము (బహ్మానంద సద్భశ ము, 

ఈ బరంపుర సర్యటనము నందు దాసుగారికి పరిచయ'వె మైన నుుహావమనీషే 

తి కామేశము పంతులు. ఈయన (ప్రముఖ న్యాయవేది, రసికుడు. విద్యా 

, దాత్మ జానకీవవ శతకము [వాసినకవి. దాసుగారిని బరంపురము నందు 

సత్కరించిన “త్యాగభోగరాయుడు". దాసుగారిని బరంపురము 

నుండి సాగనంపుచు దాసుగారూ 1 మీ (ప్రతిభను లోకము సరిగా గుర్తింన 

నవమానించునేమో' . యని పసిపిల్ల వాని నలె రోదించిన. 

a 

నుగారి ఈ యా[తయందు ఛ్మతపురటు మలో నొక చి చిత ము జరిగిసది. ఒక 

ధననంతుని యింటియందు [భువచరి[త చెప? సగౌ, సభు కాలలో నొక కడై న ఒక అధికారి 

RE హారికథు రు (గాసినదె యగునా ?" అని సందేహ మును వెలిబుచ్చెను. దానికీ. 

దాసుగారు రు “నేను [వా సినదే"” యనిరి, అట్ల యిన అంబరీషో పాఖ్యానమును “వాసి. 

చెప్పుము" అని అధికారి యనగా దాసుగారు పట్టుదలతో ఆ రా తికి రాతియే అంబ; 

ర్రీ షో పాఖ్యానమ ఎను (వాసి ధారణచేసి మరునాడుదయమే .గజైకట్టి ఆ హరికథను ఆళ్ళ 
మగా చెప్పిరి, అంబరీషో పాఖ్యానము దాసుగారి రెండవ రచన (1884) ఇది 

కాయువరవ దానుగా రు చెప్పిన హరికథ లన్నియు ఒక్క ధ్రువ చరి శయ. 

శక సంచా రము నండే దానుగా రు “లోకనాథము' అను గ్రామములో మొట్ట. 

మొదటసారిగా సంగీత సాహిత్యాష్టావధానమును చే చేసిరి. అక్కడినుండి సుబ్బమ్మ 

10. జయంతి కామేశము పంతులుగారు చూపిన (పేమాభిమానములను మరువ 
లేక దాసుగారు కామేశముగారు మరణించిన తరువాత “నా యెలుక 

(స్వీయచరిత) (గంథము అంకితమిచ్చిరి. 
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"పేటలో, పర్లాకిమిడిలో, (శ్రీకాక.ళములో అరసవిల్లిలో ఎన్నియో హరికథలు చెప్పీ 

మహాపండితుల పొగడ్త లెన్నింటినో (పోగుచేసికోని నారాయణదాసు అను నామ ల 

ముతో |పసిద్దిచెంది విజయనగరము చేరిరి. దాసుగారి కప్పటికి ఇరువ దేండ్లు, 

దాసుగారికి నిరువది యొకటవ సంవత్సరము నందు పడ్డ హా ని అన్నప్పగారి 

పు త్తి)క యగు లక్షీ నరస రస మ్మ నిచ్చి వివాహము చేసిరి. 

కళాశాల. చదువు 

దాసుగారికి ఆటపాటలపై నున్న [శద్దలో ఆవగింజతయైన బడి చదుపుపై 
లేదు. ఆ కారణముచే 'మ|టిక్యులేషను' పరీక్ష ఇంతకు ముండే తప్పిరి. ఈ 

పెండ్రి యైన సంవత్సరమందే కితాంబరము హనుమంతరాప్పు పూడిపెద్ది సోమనాథము 

అను సహపాఠులతో సొంతముగా జదివి “మ్మటిక్యులేషన్' పరీక్షలో నుల్తీర్లులెరి. 

కాని పై చదుపులు చదువుట దోసుగారికి ఇష్టము లేదు. హరికథలు చెప్పి జీవించ 

వలెనని వారి వాంఛ. వారి కిష్టము లేకపోయినను పై చదుపులకు కళాశాలలో చేరిరి, 

దానికి కొన్ని కారణము లున్నవి. అప్పటి విజయనగర కళాశాల (పధానోపన్యాస 

కులు ((పిన్సిపల్) చం|దశేఖిరశాశ్రిగారు. వారు సంగీత ప్రియులు, దాసుగారు 

ఒక సారి బౌంపలదిబ్బ పై హరికథ చెప్పుచుండగా విని అనందించి దాసుగారిని పై 

చదువులకు |పోత్సహించిరి. చందశేఖరకా స్తీగారి [పోళ్సాహమునకు కోడు అన్న 

యైన సీతారామయ్య యొ చ్రీడి యె క్కు వై నేది. న రెండింటిని మించిన బలవ త్రర 

కారణము మరియొకటి యున్నది. అప్పటి విజయనగర సంస్థానమునకు దివానీ 
(శ్రీ పెనుమత్స జగన్నాథరాజు. ఈయన కూడ "దాసుగారి హరికథను ఒకసారి 

వినుట తటస్టించినది.. విని ముగ్దుడై జగన్నాథరాజు దాసుగారి పొట్టను సవరించుచు 

“ఇంత చిన్న బె బొజ్జలో ఇన్ని గొప్ప కళలు ఎట్లు నిండి యుండెనో అని చమత్క్ల 
జ 

రించెను. అంతేకాచు. కళాశాలలో ఉపకార చేతనము (స్కాలర్ షిప్) ఇప్పిం 

€ 

తునని వాగ్దానమ చేసెను. ఈ కారణ త్రయము దాసుగారు కళాశాలలో పె చదుపులు 
|» 

చదువుటకు మూలములై నవి, 1636 తో విజయనగర కళాశాలలో ఎఫ్. ఏ. లో 

కళాశాలలో |పవేశించినను దాసుగారు హరికథలు చెప్పుట మానలేదు. ఈ 

సంవత్సరమునంచే (1888) గజేం[ద మోక్షణ మను హరికథను రచించిరి, 

"h 
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a. 

ఉగకార వేతనము ఇప్పించిన దివాస్టీ, పిఠాపురము రాజయిన గంగాధర రామా 

రావుగారిని దర్శింపుమని దాసుగారికి ఒక సిఫార్సు ఉత్తరము నిచ్చెను. దివాన్ 

సాహెబ్ చేసిన రెండవ యుపకారమిది. దాసుగారు పేరన్నతో కలసి పిఠాపురము' 
బయలుదేరిరి. [కోవలో కాశింకోట జమీందారుగారిని హరికథ చెప్పి మెప్పించిరి. 
పిఠాపురము వెళ్లి అక్కడ దివాస్టీగారికి సిఫార్సు ఉత్తరము చూపింపగా, పిఠా 

పురము దివాన్టీ మాధవస్వామి ఆలయములో హరికథ నేర్చాటు చేసెను. ఇంతలో 
అనుకోకుండగ విజయనగరము దివాన్టీ పితాపురము వచ్చుట జరిగినది, అతడు 

కోటలో హరికథ నేర్పాటు చేసెను. గంగాధర రామారావు దాసుగారి హరికథకు 

ముగ్గుడె మరల మరియొక హరికథను కోరిచెప్పించుకొనిరి. రెండవసారి దాసుగారు. 
వారి సంగీత వె వై దుష్యముతో హరికథను (శవఃపర్వముగా జేసిరి, పిఠాపరము. 
రాజా దాసుగారి గాన మాధుర్యమునకు పరవశము చెంది “దాసుగారూ। మీ సంగీతము 

లడ్డుమీద పన్నీరు చ బ్రినట్లున్నది”. అని (పశంసించిరి, వారిస సంప దాయానుసారము ' 

కై జారు” పైనుండి నూటపదారు లిచ్చి సత్కరించిరి. దాసుగారు పొందిన ఘన 

సక్కారములిలో నిది యొకటి, 

నారాయణదాసుగారు పిఠాపురము వె వె శ్లివచ్చిన కొలది దినములకే (సధానో 

పన్యాసక కులైన చం[దశేఖరళాన్తిగారు స్వర్గస్థులైరి. అది యేమి దెవ దుర్విపాక మో 
౧థ యా ya 

న్నానాళ్ళశే దివాస్టీ జగన్నాథరాజుగారు కూడ తనుపు చాలించిరి. | శేయోభిలాషులు 
ఇరుపురిట్లు నామశేమలగుటతో దాసుగారు దుర్వాఖ్య చేయబడిన కవి వలె 

వాత కళాశాలకు [పధానోపన్యాసకులయిన వారు కిళాంబి రామానుజాచారి 
గారు. ఈయన సంస్కృృతాం[ధము లందు గట్టిదిట్ట. శతావధాని, కాని సంగీత 
[పియత్వము లేదు. అందువలన చదువక హరికథలు చెప్పుచు తిరుగువానికి వేతన 
సహాయ మెందులకని దాసుగారి ఉపకార వేతనము తొలగించెను. దాసుగారప్పుడు 
విజయనగరము కళాశాల నుండి (ధువ ప్యతము (Evidence Certificate) తీసి 
కొని ఎఫ్. ఏ. రెండన సంవత్సరము చదుపుటకు విశాఖపట్టణము హిందూ కళాశాలకు 

వెళ్లవలసి వచ్చినది. అప్పుడు (1887.88) ఆ కళాశాలకు |పధానోపన్యాసకులు 
రామయ్యగారు, వారు లగి గోతిష్టలెన దాసుగారిని గూర్చి విని ఉపకార వేతనము 
ఇప్పించగా ఎఫ్. ఏ, రెండవ సంవత్సరము చదివిరి. మదాసు హె హైకోర్టు. న్యాయాధి 
పతులైన (శ్రీ శ్రీ చేపా రామేశముగారు, దాసుగారు అప్పుడక్కడ సపాపాఠకులు, 
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విశాఖపట్టణమందు చదువు కొ నునప్పుడు దాసుగారిని కౌళశింకకోట జమీం 

దారు పిలిపించుకొని రెండు హారికథలను చెప్పించుకొని నూటపదారులతో వారి 

ఆనందమును తెలియజేసిరి. ఆ రోజులలో సోమంచి భీమశంకర మను" సాహిళ్యాఖి 
రుచి కల పముఖ న్యాయవాది విశాఖపట్టణ మందున్నాడు. ' దాసుగారి (పతి 

హరికథకు మొదటి సభ్యుడు ఈ భీమశంకరము, దాసుగారు ఒక సంవత్సరములో ' 
నలువది హరికథలు చెప్పుటకు |పధానకారకుడు, అప్పుడు విశాఖ పట్టణమందు 
అంకితము, వెంకట నరసింగరావు అనునొక, జమీందారు కలడు." అతడు విద్యా 

పోషకుడు.!! దాసుగారి హరికథలను విని యానందించెడి నిత్యసభ్యులలో నొకడు 

నరసింగరావు దాసుగారి అష్టావధానమును తస నివాసము నందేర్చాటు చేసెను. ఇది 

కీ మ్లాంశములకో, కూడిన అష్టానధానము.!2 ఈ కష్టమైన అష్టావధానమును 
అనాయాసముగ నిర్వహించిన దాసుగారి (ప్రతిభకు పరమానందముచెంది జమీందారు 

నూటపదారులు వా శ్రీకమిచ్చుచుంటినని సభాముఖాన [పకటించెను. ఈ యవధానముతో, 

[సతిభాకాంత దాసుగారికి సహధర్మ చారిణిగా నున్నను. యశ1కొంత దిక్కు లుచూచుట 

మొదలు పెట్టినది. (పతిభాకా ంత ఒక్క సారి బై బెట దర్శనమిచ్చిన చాలును. అదెక్కడి 

సాపత్న్యమో 1; యశఃరాంత తిరిగినచోట తిరుగక దేశమంతయు తిరిగి రావలసిన దే. 

ఇట్లు అషహ్టావధానముల నిర్వహణములతో, హరికథల _వ్యాసంగములతో 

దాసుగారు “కళాశాల చదుపులపై (శద్దచూపక ఎఫ్, ఏ. పరీక్షను లెక్క లలో తప్పిరి. 

ఎఫ్. ఏ, రెండవ సంవత్సరము. చదువుచున్న ఇరువది నాస్లం డ్ర [పాయమునండే 

కాళిదాసు “షేక్సుపియరు రచనలను కొంత కొంత అనువదించుట జరిగినది. బాటసారి 

యను కల్ఫిత (గ్రంథము ములను [వాసినదికూడ నిప్పుడే (1888). గ్రగ్ధలేకపోపుట వలన 

దాసుగారు ' రెండవ పర్యాయముకూడ లెక్కలలో తప్పిరి. అంతే, దీనితో దాసుగా రు. 

కళాశాల 'చదువున శప స్వస్తి సి చెప్పిరి. దాసుగారు వారి విద్యా ర్థిజీవితముసందు ఒక్క 
ఆంగ్లము తప్వ మ మరి ఏ విద్య గురుముఖమున నేర్చుకొనలేదు. 

11. 'విశాఖపట్టభమందల్ నేటి A. ౪. ౧. College వీరిపేర వెలసినదే. 
12. అంశములు వా 1. (గక. భాషలో ఏబది.మాటల వ్యస్తాక్షరి చేయుట 

బై కోరిన పురాణఘట్టములను జదివి వానికి వెంటనే రాగములు కూర్చుట . 
శీ. పుస్తకము. గిరగిర (త్రిప్పుచుండగా చదువుట, 4, వీజగణితము నం. 

. దిచ్చిన- చిక్కులెక్కలను 'విష్పుట. ర్. విసరు. పుష్పములను లెక్కిం 
“మట, 6. భందస్సంభాషణము. 7, తెనుగులో సంస్కృతములో : 

బ్రవక్షవిత్వము, _రీ. నిషేధాక్షరి, 
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దథ సంజారము 

దాసుగారు చదువు మాని విశాఖపట్టణము నుండి విజయనగరము వచ్చిరి, 

వీలు దొరికినపుడెల్ల హరికథలను వెక్ఫయండి.. అప్పటికే డాసుగారిలో హరికథలు 
చెప్పుచు జీవితము గడు పలెనను భావము = రు (పాకిస్టి కి స్టిరసడినది. విద్యా వ్యాసంగ 

మను అటంకము తొలగుటచే అవకాశము కూడ పెచె చ్రైనది. దీనికి తోడు “పీడ్తు 
హారికఠకథలు చెప్పుకొని peas అసి సోదరుడైన సీతారామయ్య కాడ 

అడ్డము రాలెదు. ఇక మితుల (ప్రోత్సాహము సరేసరి. ఈ కారణముల బలముతో 
దానుగారు తమ కథా కథనశక్కి తెలుగు నేలను నాలుగు చెరగులను చూపింపవలెనని 

సంచారమున కై బయలుదేరిర. ఈ సంచారకాలము పదునా లుగు నెలలు (1888-80). 

చః సంచారములో పేరన్న 8 తోడులేడు, 

ఈ సంచారములో దాసుగారు మొదట కాలు మోపిన చోటు రాజమహేం[ద 

వరము. అవి పీరేశలింగము పంతులుగారి సంఘసంస్కరణోద్యమములతో 

అంధదేశ మంతయు ఉడికిపోవుచున్న రోజులు. పంతులుగారి (సభకు పట్టపగ్గములు 
లేని రోజులు. ఆ సంస్కరణోద్యమములకు రాజ నహేందివరము రాజధాని, 

దాసుగారి హారికథా పద్ధతి (కొత్త తది యగుట వలన రాజమ"పీ బాం|దవర పురపొరులు 

అళ్ళష్ణులరి. వారు సీరనక కథ విన్న వారందరు దాసుగారిని నె _ల్లీపె పెట్టుకొ నిరి. 

అటి అభిమానులలో [పథమ గణ్యులు [పముఖ న్యాయవాదులై న థీ న్యాపతి 

సుబ్బారాపుగారు. ఇట్లు [ప్రముఖు లందరు దాసుగారికి అరతి పట్టు చున్నను 

వీరేశలింగముగారు మాత్రము తగిన గౌరవమీయలేదు. దీనికి “ కారణము 

పంతులుగారికి సంఘ సంస్కరణోద్యమములపై నున్న చూపు సంగీతము పె 
లేకుండుటయే. దాసుగారికి కూడ పంతులుగారి -సంస్క్రరణోద్యమములపై మంచి 
చూపు లేదు. ఇట్లు నే. మహావ్యుక్తు క్కు లిరువురు భిన్న రుచులు కలవారగుటచే ఒకరిపై 

నొతరికి అంత సద్భావము లేక విమర్శించుకొ నుచుండిరి. 18 

13. దాసుగారు వారి స్వీయ చరితలో (పుట-154) వంతులుగారిపేరుకూడ 
ఉచ్చరించుట నచ్చక “విచిత్ర వివాహక_ర్త” అని [వాసిరి. తొలిరోజులలో 
ఇట్టు విమర్శించు కొన్నను తరువాత ఒకరినొకరు గారవించుకొన్నట్లు 
ఆధారములున్నవి. పంతులుగారు దాసుగారి బాటసారి [గ్రంథమును 
మెటిక్యులేషను పరీక్షకు పాఠ్యగంథముగా నిర్ణయించుట (1902) ; 
రాజమండిలో సభాసమక్షమున (1912) ఛానుగారికి నవరత్నఖవిత 
భుజకీ ర్తిని సమర్శించుట మంచి సాక్ష్యములు. 
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రాజమంశడి నుండి న్యాపతి సుబ్బారావుగారు, సోమంచి భీమశంకరముగారు 

కోడు రాగా దాసుగారు పడవపై అమలాపురము వెళ్ళిరి, సుబ్బారావుగారు అక్కడ 

గల న్యాయవాదులకు పరిచయము చేయగా. వారు కొన్ని కథల నేర్చాటు చేసిరి. 

అప్పటికే రసికులను వశపరచు కొనుటలో గడితేరిన దాసుగారి హరికథా విలాసినీ 

విలాసములకు అమలాపుర పౌరులు ఆటబొమ్మలై ర. అక్కడ కీర్తి ధ్వజము నాటి 

తిరిగి రాజమండి చేరిరి. 

' రాజమం|డిలో కొన్నినాష్లండి అక్కడనుండి కాకినాడకు వెళ్ళిరి. హరికథల 
చెప్పుటకు వెళ్ళిన దాసుగారికి అనుకోకుండగ కాకినాడ నాటక సమాజము నిర్వ 

హించుచున్న వి[క్రమోర్వశీయ నాటకమున రాజు ప్యాత కట్టవలసి వచ్చినది. వేష 

ధారణము లేకుండగనే అభినయము మ్మాతము' చేతనే పాతలను సాక్షెత్కరింప 

జేయుచున్న ఈ దాసునకు ఇది యొక లెక్కూయా? దాసుగారు పేషధారణములతో 

పాత్ర పోషణము చేసిన సందర్భమిది యొక్కటియే. కాకినాడలో కొన్ని కథలను 

చెప్పి మరల రాజమండి వచ్చిరి... 

రాజమండ్రిలో కొన్ని కథలు చెప్పి ఖీమశంకరముగారికో ఏలూరు వచ్చిరి, 

అప్పుడు, ఏలూ రులో-దాసు గారి హరికథ వినని న్యాయవాది యున్నాడన్న అంతకన్న 

అన్యాయవాదముండదు. సభలలో పండితులకోపాటు న్యాయవాదు లెక్కవగా 

నుండుటచే కాబోలు, ఏలూరు కథలలో కాళిదాసు. షేక్సుపియరు తెలుగు గొంతు 

లకో కన్పడుట [ప్రారంభమైరి. ఈ లక్షణము. బాగుగా (ప్రారంభమైనది ఏలూరు 
నుండే. . ee 

ఏలూరు నుండి పండితమండలీమండితమైన బందరు చేరిరి. సభలలో 

పండితు 'లెక్కు_వగా కన్పడుటచే అక్కడ దాసుగారి పాండిత్య వీరము విజ్బం 

భించి పరవళ్లు | తొక్కినది. అక్కడ దాసుగారు చెప్పినవి కేవలము హరికథలు 
కాపు, శాస్త్ర సభలు. కొన్ని స్వరశాస్త్ర సామర్థ్య (సదర్శన (్రధానములు. కొన్ని 

సాహిత్య విద్యా విభవనిధాసములు. 

.... బందరు పట్టణములో హరికథలకన్న ' దాసుగారికి ఎక్కువ కీర్తి తెచ్చి పెట్టి 
నం. వ | ది యి 

నది వారు పంతులుగారి మేడపె చేసిన అసాధ్యాష్టావధానము. అష కిపాంశములలో 
ర అ అఠతాణ 

గూడిన ఈ అసాధ్యాష్టావధానమును దాసుగారికి పూర్వ మేఅవధానియు చేసినట్లు 
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కన్నడదు. “నావంటివాడదు పయి సంవత్సరాలకు ఒకడు కూడ పుట్టక 
అం ' 

re క్! * ల a గో Pou? baa శ i I గ్ గారు సన్నిహితులతో సనుచుందెడినారట. ఆ మాటకు నిదర్శసమెనది ఈ అనా ధ్యా 

వధాన నిర్వహణము, పే 
BE] 

కాని అప్పటికే బందరులో కొందరు సంగిత విద్వాంసులు దాసుగారి 

[పతిభపై అనసూయ పడుచుండిరి. అటి పండితులకు అండ గానున్న బుధవిధేయిసీ 

వ్య 

వ|తికా సంపాదకుడెన ప్పరుషో తఅమళాశ్తి,. ఈ యవధానమును “చిన్న పనుల | ర అలవి 

గుంపు” అని వక్కితించెను,” అ విచుర్శనమును జూచి డాసుగాత అగ్గిమీద గుగ్గి 

లమె 'కలుషహారిణి' పత్రికలో విరుచుకొనిపశిరి, అందులో విషుసుతివనె సుండి ము 
భి అలన 

నిందాగర్నముగ పురుషో తమళాస్త్రిని విమర్శించిన సద్యము నాడు అతి | పసిగము. 1 ఖి అవి % థి 
డాసుగారి [పతివిముర్శాత్మక సమాధానముతో బండరు పట్టణము. రెండు చీలికలై నది. 
'నారాయణదాసునకు కృతులు కూడ రావని కొండధు, అంతటి (పతిభాపంతు డింత 
వరకు పుట్టలేదని కొందరు వాదములు చేయసాగిరి, వాడోపవాదములు [శతి 
మించినప,. పోటీ సభ తప్పనిసరి యైనది. గొప్ప పోటీ సభ నేర్చాటుచేసిరి. 
ఆ సభకు “సపిలు వచ్చిన (సతి సంగీత | పియుడు సచ్చెను, తగాదాలు లేకుండ 

Ca 

సభ స్మక్రమముగ సాగుటకు_ “పోలీసు బందోబస్తు" వాడ అవసరమెసది, సభ 

14. ఇరు హస్తములతోడ( జెరియొక తాళంబు 
_ _ చరణద్యయాన నేమరక రెండు 

పచరింది, పల్దవి(బాడుచు గోరిన 
జాగాకు ముక్తాయి సరిగ నిడుట. 

నయమొప్ప న్యస్తాక్షరియును వ్యస్తాక్షరి 
ఆంగ్రంబులో నుపన్యాస, మవల 

నల్వురకున్ దెల్లునన్ నల్వు రకు సంస్కృ 

తంబున వలయు వృత్తాల(గైత, 

సంశయాంళమ్ము శేముషీశక్రితో( బ 
చిష్కరించుట, గంటలు లెక్క! గొంట 

మణియ భందొస్సుతోడి సంభాషణంబు 
వెలయ నష్టావధానంబు సలిపె నత(డు' 

నారాయణదాస జీవిత చరిత్ర (యక్ష గానము) పు. 20 
15. ఈ పద్యము ““ చమత్కారములు ” అను నంశము చెంత చోటు చేసి. 

కొన్నడి, re 
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(వారంభమైన తరువాత, దాసుగారి. పతిసటిలకు సూ తభ ధారుడైస ఒక న్యాయవాది 

లేచి, “ోరాయణదానుగారు ః ఇచట గల యూ యరువదిమంది సంగీత విద్వాంసులు 
విచ్యయందు దనకు జాలరని పబ్లిక్గా నుడివినందున నీ సభ జరిగింపబడెను. కనుక 
వశ విద్వాంసులు "వేయు [పశ్నముల కతడు త్రరములు 'చెప్పవలసినది, పీరు 

చేయు శాస్త్ర పరీక్ష కాగినచో నిత డందరికన్న గొప్ప. విద్వాంనుడని యంగీకరింస 
బడును. లేనిచో నితడు వీరి: నందరిని కమాసణ 'కోరుకొనవలపినది” అని 

కూర్చుండెను. అంత దాసుగారు లేచి *సభికులారొ ౩ “యీ పిద్వాంసు' లందరును 

సంగీతమున .నాకు లోకువ యని పీరలు 'నన్ను' దిరస్కరించునపు డెల్ల వాకుచ్చుట 
నిజము, . సంగీత ఏద్వాంసుల నునుకొన్నవా రిలోనే సంగీత తత్త్వము "తెలిసిన 

వారుంట యరుదన దక్కిన వారిం జెస్పనేల? కావున మాకు మధ్యస్థులె వీరుంట 
యసాధ్యము కదా! ఇప్పుడు. వీళు సంగీత శాస్త్రమున |వష్నించి "పరీక్షించుట 

కనర్హులు. - కారుణమేమన సంగీత శాస్త్రము :సంస్క్యృృతమున 1వాయబడినది, వీరి 
కందరికిని సంస్కృత భాష కొంచెమయినను- దెలిసిన ట్లు కాన్సించదు. సంస్కృత 

భాషాజ్ఞాన మిసుమంతయు లేనివారికి సంస్కృతమున [వాయబిడిన సంగీత శాస్త్ర 
మన్వయింసణడదు - కదా । కావున "సంగీత శాస్త్రము నందలి సూూతములు కాని 

పద్యములు కాని నే జదువ వీరల కర్ణమే కాదు గనుక శాస్త్ర చర్చ నాతో చేయుటకు 
పీరు తగరోని స్పష్టము. క [శ కోత్ళరంజక క్ర స్వర్ సందర్భము సంగీతము. కనుక 

వీరందరు కాని వీరిలో కొందరు కాని యొక గంట పాడనిండు, పిదప నేనొక 
గంట పాడెదను, ' ఎవ్వరి పాట మిక్కిలి రంజకముగా మీకు దోచునో వారధికులుగ 
నిర్ణయింపబడుదురు. ఇది నా మసవి*6 అని పరీక్తొ పద్దతి తెల్చిరి.. ఆ మాటలకు 

వాదౌపదాదములు జరిగినవి; కాని తుదకు | ప్రతిపతులు పాడుటకు 3 ర్యములేక 
కుంటిసాకులతో నింటిమొగము, పట్టిరి, దాసుగారికి విజయము లభించినది. శః 

చే కాదు దాసుగారి జీవితమునందే గణింపదగిన ఘసవిజయ మిది, 

అంధ దేశములోని కొని న్ని [సముఖ సబ్దణసులలో విజయభేరి 

సుగారు విజయనగరము చేరిరి. ఇప్పటికి దాసుగారి వయను ఇరు ఎ 
అజ్ నో ఈ గాం ఇఒ ఇగ ఈ లీ జ లో షో ఇ జో అసి వడి యెచంచు మాత్రము. తరువాత మూడు సంవత్సరములు ఎక్కువగా దశ 

మా ఛా 

సంచారము న యక పరిసర్మపాంతములందు మాత్రము ప హరికథలు చె చెప్పుచు, విజయ 

నగరమ ంచే యుండి తీరికను (గ్రంథ రచన కప్పగించిరి. శః మూడేండ్లలో 

16. “నా యెబుకి-- పు॥లు 142-48 
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(189093) (వ్రాసిన గ్రోంథములే, దంభప్పర ప్రహసనము, సారంగధర నాటకము, 
1 

భో యీ ఆట ది . PN ఈ ణా 

మార్కండేయ చరిత్రము, ఈ'యేడే రామేశ్వరయాతకు పోపుచున్న చోడవరష 

మునసబుగారె న బుజ్జా -రామలింగశా స్త్రీతో మద్రాసు చూచుటకు దాసుగారు, పేరన్న 
జ 

న స , 

గారుగూడ వెళ్లిరి, సుగ్రాసుల అప్పుడు (పముఖ న్యాయవాదియైన రెంటాల ' 

సుబ్బారాపుగారి పఠిచయ మేర్చడినది. _సుబ్బారాపుగాటతు దాసుగారి చాటసారి కావ్య 

మును విని *మంచిగంధపు చెక్క_పె నుసుజృవలి మీ తెలుగు మె తగనున్న'దని 

(సశంసించి, కపారళ్వరాలయటు ఇ ఆ అంజనీ షో పాఖ్యాసము చెప్పించిరి, డాను 

గారు లెక క్కు లనన్నిసారులు అంత దాగుగ చెప్పినను, ఈ హారికథ కు వచ్చిస కీ రి మరి 
(omens) 

గ 
ప హరికథకు రాలదు. మద్రాసు 3 స్యత్రికలు దాసుగారి ప్రతిభకు (పథకట్రినవి. 1" 

| రు 

అప్పుడు ముదాసులొ సనప్పాకము 'అసందాచార్యులుగారెత (ప్రముఖ న్యాయ 

వాది. ఆయన 'అటు రాజకీయ [పపంచముసందు, ఇటు నాహిత్యు ను 

యు. వ ఈ అయి " | ఖః *" జో”, తాల ఇన 

నందు అంచె వేసిన చేయి ఈయనను దాసుగారికి పరిచయదు చసిసవాడు 

సోమంచి 'ఖీమశంకరము.  అఆసందాచాయ్యులు. దాసుగారి [పతిభస హాం సత్క 

రించుటయేకాక “రెవిను హక బోర్డు మెంబరు (బోలుదొర, మొదలగు పుర ప్రముఖు 
wh ఒధ 

లనేకులతో పరిచయము చేసెను. (గోలుదోవ సతీసముతుడై దాసుగారి పాట విని 

పొంచిన 'అనంచముసకు మేలలేదు. (గోలుదొర దాసుగారి పరిసితిని గమనించి 

“రామునాఢరాచా గారికి సిఫార్సు నిచ్చెదను, అక్కడికి పోయెదరా 2 ఆని యన 

17: 30-6_1894 తేదీనాటి హించూస తిక చేసిన (పశంస _ 

ee .. an exquisite poet, a versatile genius conversant with Englisy 

a profound scholar in ‘Telugu and Sanskrit and an accomplished musician 

of the most enchanting Type. While this pride of Vizianagaram was 

unfolding the story with his inimiteble skill, ‘the audience was beside 

‘itself with joy. Not only was he applauded time and again, but, at the 

610౮569 there was a spontaneous outburst from every one present exclaim- 

ing: tat it was ‘a- tare and excellent {reat.. Of the gitted expounder, it 

may be well. and truly said, that he is entitled. ఒం be spoken of in glowing 

terms by the best of Pundits, by the. most skillful songsters,. by the most 

ardent lovers of music and by the... most reputed of .elocutionists, ‘The 

rhythmic cadences of his harmonious voice, the melodious intonations 

of his musical flight, and the snatches of vivid and picturesque repre: 

. sentations of nature, conjured up by his lively and construc ive faculty 

of imagination and his powerful command of the language appealed rc 

the listeners’ spiritual sensibilities’. 

“1. “దాసుగారు వారి బాటసారి కావ్యమును అంకిత మిచ్చినది వీరికే. 
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వాయి wm శ a టో 
దాసుగా రంతదూరము [ప్రయాణము చేయుట కిషపడలెదు, దాసుగారు అంగీక 

BEX 

రింసకహోయినందులకు ఆచా ర్యులుగారు బాధపడి, “సరే, మైసూరు పోయిరండు. 

నేను సిఫవొాద్స ని చ్చెదను” అని దాసుగారి మెడలు వంచి (ప్రయాణమునకు అంగీక న! 

విళకన యర మ దాసు (ప్రెసిడెన్సీ కాలేని అం ధోపాధ్యాయులు 

య (క్ర కొాకొ్కాంండ సేంక్ర టరత్నము పంతులుగారు దాసుగారి బాట 

సారి కావ్యమును విని “ఇలాన్నము' వలె నున్నదని పొగడిరి. రెంటాల సుబ్బారాపు 

గారి మ్మికుడై న ఆచంట వేంకటరాయ సాంఖ్యాయనశర్మ, దాసుగారి కవిత్వము 

విని ఆనందించినవారిలో ఒకడు, - ఇట్లు దాసుగారు ఆనాడు మడాను కలో గల అనేక 

పండిత [(పశంసలను మూటకట్టుకొని ఊెసూరు [పయాణమునకు సిద్ధమైనారు. 

అనందాచార్యులుగారి సోదరు డొకదు బెంగుళూరులో నున్నాడు. అయనకు 

ఆచార్యులుగారు లేఖ నిచ్చిరి. అది తీసికొని దాసుగారు బెంగుళూరు బయలుదేరి 
పొగబండిలో వెళ్లుచుండగా “పోలీసు కమీషనరుగారింట గొప్ప సంగిత సభ కలదు 

వెంటనే వెనుక అ రావలసినది” అని రెంటాల. సుబ్బారాపుగారు తంతి నిచ్చిరి. 

దానికో దాసుగారు మరల మదాసు వచ్చి సభలో పాల్లొని “సంగీతమున దక్షిణా 

త్యులక కన్న ఖై త్తి "రాహులు తక్కువ వి అను  అధిపాయ నును నమ్ము వేసిరి ఈ 

సభ జరిగిన మరునాడు మరల బెంగుళూరు వెళ్ళిరి. అక్కడ ఆచార్యులుగారి సోద 

ల్ 

రుని పరపతికో దాసు సుగారు ' పరన్నతో గూడి రాజభవనమునకు వెళ్ళిరి, శ శ్యామ 

రాజేం[చ వొడయారు రాజావారు దాసుగారి కంఠమును విని ఆ రాతి) హరికథ 
వినుట కంగీకరించిరి. ఆ రాతి? మహారాజావారి “బంగళాలో అంబరీష బరి|క ము 

చెప్సగ్కా దాసుగారి సంగీతమును, రాజావారు “౫౦6! music is very sweet 

అని మెచ్చుకొని మరియొక కథను, చెప్పుమని కోరిరి, 'కెండవనాటి రాతి గజేం|ద 

మోకము చెప్పిరి, అనాడు పేరన్నగారి పాటను (it lulls me to sleep’ అని 

రాజావారు (సళసించ్చి “దసరాకు మైసూరు రండు. సింహాసనముపై కూర్చుండి 
మిమ్ములను సత్మరింతును తును", అని -సెలవిచ్చిరి, 

జో 

డాసుగాప బెంగుజాతులొ రెందు చెలలుంతి ఆక్క డక్క శ్ర 

కథలు చెప్పి గుంటూరు వచ్చిరి. ._ గుంటూపలో . రెండు హరికథ రి 
జో ళీ వావి జ] ద! వ. శో a జ ఇ 

నగరము ఇలుకొనిరి. దాసుగారు విజయనగరము రాకముంద 



నాానపనె స రామానుశాచారిగారు వీజ యసగర సభుపునకు తెలిపిరి. పండితుల 

ర 

| 

సటికలో దాసుగారి పేరుగూడ చేర్చి నెలకు పదేసు రూస్యముల పంతిద వ 

అల్ 
శో 

ఆనందగజపతి యేర్చాటు వొసిను.. దాసుగారు విజయనగరము వచ్చిన తరువాతి 

ఒకి హరికథ నేర్చాటు చేసి, హారికఖాసందరడు 

సభా సమక్షమున పండిత పతసము సంగతి |పకటించెను. దాసుగాడు అక దివరటే 
ల 

శ జ అనే vw? 

ఆనందగజపతి దర్శనము చేయలేదు. దాసుగారి కప్పుడు ముస్పదియేం గ, 
na) 

“దసరాకు మెనూరు రావలసిసె'దని దానుగానికి మెనూరునుండి తంతి రాగా 
మ న. 

వూ. 
మెసూరు వెళి రి. మెసూరు మహారాజు మరల రెండు హరికథలు చెప్పించుకొని 
యు ag) 

దాసుగారికి “గవర్నమెంటు డిజె నులో నున్న బంగారు మురుగులు రెండు జతల 

సాలువులు, ఒక వీణ, ఒక తఠుంబుర్హా సెయిసూటపడారుల్ము రెండవ కాసు రలు 
' a) 

చార్టీలు" ఇచ్చి సత్కరించి “మిస్టర్ నారాయణదాస్ 1 మీకు ఫస్తు కాను బహునుతి 
శు 4 0 ధా 

నిచ్చితి'నని పల్కిరి. దాసుగారి ఆనందమునకు అవధులు లేపు, కళ్లిన ఆనందము 

నోట మాటలేక చేతుల త్తిసదా యన్నట్లుగ దాసుగారు కృత జ్ఞ జతతో మహారాజుస 

కంజళలించిరి. “మా దర్చారులో సర్వీసు చేసెవరా ?' యని ప్రభుపసై ము ర్యులను 

గొల్వ నొల్ల ను” అని స్వతం|త (పవృ శి తిని నిరాతంకముగ వెల్లడి చేసిన స్వేచ్చా 

జీవిత [ప్రయులు దాసుగారు, దాసుగారు సిలిపు తీసికొన బో పుచుండగ మహారాజా 

వారు ఒక భోనో|గాపు యం|త్ర న సహాయముచే దాసుగారి గాత్రమును కోరి మూడు 

పేట పె రికార్డు చేయిందిరి, ఒక పేటు జంజూటీ రాగముకో పాతిస చెంగునారు పె 
ఇక ఇటా =. న్్ మా 

అనో శ గ్ జనో ఉరీ ఖో ఇ, oe ఖు గ్గ (వా సిన “అలరు శే నియలూపొ అను సీస స పద్యము 3 ఒర బటు కస్నడరాగము 

మరియొక 'పేటు “సయ్యా ఉజవో నహి పోలుం' అను టు ముం 

డానుగారిటు మెగూరులో ఘన సన్మానమును బొంది అక్కడనుండి బెంగు 

భూరులో, ముదా; సుతో. కొన్ని హరికథలు చెప్పి బళ్ళారి వెళ్ళిరి, అక్కడ 

స్కుపసిస్ట నాటక కర్తలు, సరస వినోదినీ సభాధ్యక్షులు, న్యాయవాదులు అయిన 

ధర్మవరణు రామకృష్ణమాబార్యులుగా రిని కలసికొనిరి, వారు నారాయణదాసుగారిని 

గౌరవించి “టిక్కుట్టు' పెట్టి రెండు హారికభలు చెప్పించి5, బళ్లారినుండి బయలు 

దేరి తోవలో గుంటూరులో, అమలాపురసులో, ఛోడవరనులో కొన్ని హరికథలు 
“Pu 

చెప్పి విజయనగరన బసకు చేరిరి. 



నిని 

నారాయణదొస గారు మైసూరులో హీరదిన ఘన స సన్మాన విషయము పత్రికల 
వలన ఆం|ధ దేశ మంతయు వాయువు నే వ్యాపించినది. అం|ధ దేశములో 

నారాయణ దాస నామము నెరుగని వ్యక్తి లేడు... నారాయణచాను అనగనే హరికథ 

యనియు, హరికథ అనగానే నారాయణదాసనీయు వెంటనే స్ఫురించు వ విషయమైసది. 

విజయనగరము వచ్చుటళోడనే దాసుగారిని చూచిపోవు మి| తులలో వారి యిల్లు 
గ 

ఇచి చ ఇ జి ఇ t తీర్థముగా మ మారినది. ఇటు హారిడానుగా సర్వాం ధ దశ (పసిద్దుడగు నస +* టికి 

సుగారికి ముప ఎదిండ్లు. 

ఆనంద గజపతి సంబంధము 

వీజయనగరము రాకము ండే విజయనగర (ప్రభువైన ఆనంద గజసతి 

యేర్పాటు చేసిన పరడిత చేతన మందుచున్నను దాసుగారికి ఆస్థాన (ప్రవేశ భాగ్యము 

కలుగలేదు. విజయనగర మంతయు దాసుగోరి “శంభో” నినాదముకో మారు మోగు 

a 'చున్నను అప్పటివరకు కోటలో హరికథ జరగలేదు. ఆనంద్ గజపతి దాసుగారి 
మాట నె నెప్పడె. శ్రీనను అక్కడనున్న విద్వాంసులు అతడు పొగఠళుపోతనియు, అతని 

గానము ప వితము క కాదనియు, అతని గోనయ విని మైసూరు [ప్రభువు అకాల 

మరణము నొంచెననియు అనూడుతో ' "వచారము. 'శేయచుండిరి. అట్టి దుష 

చారము చేసినవారిలో వ వృద్ధుడైన ఆస్టానవై ణ్కుతు ముఖు ఖ్యుడు. పండితుడు, ' రస్తికు 
డైన అ ఆనంద గదపతి కూడ అ ముదుసలి మాటకు నె దురు చెప్పలేక జొ సకయుణా 

"నుండి ఆలస్యము చేసిన 'కళంకముసకు గురి యయ్యెను, కొంతకాలము. గడచిస 
తరువాత 9 (శ్రీ లింగం లక్ష్మాజీ “సిఫార్సు"వలన దాసుగారికి రాజదర్శనభాగ్యుము కల్లి 

నది దాసుగారు కొలువున కేగి నారి కేళఫలము ద సమర్పించి 

'ఆ శ్రీతులపాలి డాశ్రీ ణా మమలమొద్ద 

నేర ముం గవితులకజడ సాత్వికతయు 

చెపగు నేలినవారి కో భీస్టు. జయము: 

నిద్చుగావుత సంతత ' మోశ్వకండుోో 

19. శ్రీ లింగం లక్ష్మాజీ పంతులు గీకు, లాటిన్, “జర్మన్, శంగ్రములందు 
మంచి. పొండిత్యమున్న వాడు, గురువు. ఇతడు దానుగారి హరికథను 
విని సదభిప్రాయము నేర్పరచుకొనియుండుటచే 'సిఫార్చు' చేసెను. 

20. నా యెటుక - పు - 27న 



టిలో అదీ 
వనము చెసి 

జ ్ట ఇ ergs రితో పకి 

గొరవత్తూర కొముగ [పసంగించుట అస్టాన వె ణికుసకు బాధ కలించి కొంత గడబిడ 
లు వూ nh 

చేసెను. ఆ రోజు దాసుగారు వాసిసే కొన్ని సధ్యములను నంగీతమును ఆనంద 
శన శ” బ్ అన, ఇ” ల్ లో 

గజపతి విని సంతసించెను. ఇది వారి (ప్రథమ సమాభశము, డాసుగారిని ఆనంద 

[ రువాత కరాడ. ఆస్థాన విద్వాంసుడు కొండెములు 

చెప్పుట మానలేదు. ముదుసలియెన ఆనా స్థాన వైణ్పడు మధణంచువః రకు దొ ద్ నానుగారిని 

అ ఒక్కసారి కః కూడ ఒక కొండి మును విచా 

ల నో 

ఆస్థాస వై ణ్తని మరణాసంతరయి |[సభుపు దాసుగారిని వెంటనే పిన్సిం 
ందగజపతి బతికియున్నంతవరకు పీలుచిక్కిన చాలు 

దాసుగారితో గడి పెడివాడు. ఒక పర్యాయము “సతతము సంతస మైసంగు సత్య 

|వతికిన్' అను సమస్య నిచ్చి పూరింపునుని కోరగా కోరుటయే ఆలస్యము, దాసు 
గారు ఆ సమస్యను మకుటముగా సూర్చీ నూరు విధాల అవుపుగా పూరించి ఆనంద 

గజపతికి అనందగజా రో హణము చేయించి నూరవ పద్యమున 

చతుర కళా విచా; 

గతికిన్ స్థిర ధృతికి (౯ కరుణావుతి కీ 
కృతి యానందగజపతికి 

సతతము సంతనమెసంగు * సత్య వ తికిన్ 

అని అనంద గజపతికి కృత్యంకిత యు కూడ ముడి పెట్టిరి. దాసుగారి సంగీతము 
విని “దు గా|త్రము కోటా పేటా పట్టదు" అనియు వారి (ప్రసంగము వచ్చినపుడు 

“మనందరి కొఠఠన్నే. దాసుగారికి సంగీత సాహిత్యము లను కన్నులు రెండు” అనియు 

చెప్పుచుండెడివారు. అనంద గజపతి దాసుగారికి ఎంత చనవు ఇచ్చిరన్న వారితో 
చదరంగము, పేకాట 'అడుచుండెడివాడు. దాసుగారు కూడ 'సేవకునివలి గాక 

స్నృహితునివ లె |వవంర్తి రించెడినారు. కాని వీరి యీ సాహిత్యానుబంధము రెండు 

.నసంవత్సరములకన్న సాగలేదు. 1 

1895998 సంవత్సరముల మధ్యకాలమునందు సూర్యనారాయణ శతకమును, 

రుక్మి ణీ కల్యాణము పారిశ్చం[ దోపాభఖ్యానము, (ప్రహ్లాద చర్మితమును ్రాసిరి 

21, 1895 లో ఆనందగజపతిని దర్శించెను. 1897 లో జ్రనందగజపతి 
మరణించెను. 
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పతి వేంకట కవులతో మొదటి కలయిక 

వికారి సంవత్సరములో 1899 లో' కాళింకోట జమీండారుగారి తోబుట్టువు 
ఏవాహము జరిగినది, ఆ వివాహమునకు దేశమందలి జమీందారు లందరు వచ్చిరి, 
క్ర్ణ ౦పూడీ జమీందారుగారితో శతావధానులై న తిరుపతీ సంకటకస్పలు ద వచ్చిరి హారి 
కథ చెప ప్పటకు. దాసుగారికి ఆహ్వానము వచ్చినది. తిరుపతి వేంకట కవులు అవ 

ధాన సరస్వతిని, నారాయణదాసు హరిఠకథాసరస స్వతిని అం|గ్రకేళ వ మందలి [పతి వీథి 

» 

యందును ఊరేగించిన శారదాభ బ్ర కల ఎం మహామహుల కలయికతో ఆం| ధసర 

స్వతి సం ంపూర్ణావతార ముతో కొశింకోటలో. సొక్షొత్క. రించిన'కైనదీ, డాసుగారి 

న్స ర్యవంగీతములకో | గూడిన హరికథలతో,. తీరుపతిశేంకటకహుల ఆశుకవిత్వము 
_లతో ఆన శల ఖమ అచ జల న స సస్వతి. అనంత ముఖయైె పీరవిహారము చేసినది. ఇది దాసుగారు తిరువతి 

బిల్లి ంకట కవులు కలసిన డ్ర్ మసన్నిమేశము 

విచిత సంఘటన. 

గారు ఈము ముప్పదీయారవ యేట ఒక మౌర్వీ సాహాయ్యమున్ ఉరూ 
పార్శీ అరబ్బీ భోషల నభ్యసీంచు చుండిరి. అప్పుడు దాసుగారి జీవితము నందొక 
విచి త్రసంఘటన జరిగినది. ఒకనాడు తెల్లవారు జామున ఓక (డ్రాహ్మణఆమిథునీము 
వచ్చి దాసుగారికి నదుస్కరించినది. “సు శెవ్వద * ఎందుల్వు వళ్యతరి ౩ అని 

.దాసుగారడుగగా, వారు, సంతానా రై వచ్చితిమనియు, త తము రాత తలలొ ఒక్ 

మహానీయుడు కన్నడి “నారాయణదాముగారి [సనోదమును పొందుడు,. సంతాగము 

కల్లును" అని చెప్పెసనియ్యు అందులకై మీ యను[గహమును బొందుటకే వచి 
తిమ్,ఆనియు చెప్పిరి, దాసుగారు "ఆశ్చర్య పతి “ఈరోజు ఏకాదశ స్విదిరు 
పురు ఉవవసించిి పరమేశ్వరధ్యానము చేసి, రేపు ఉదయము స్నానము చేసి, రాగి 
“జెంజులో నీటిని పట్టుకొ నిరండు” అని చెప్పగా, వారశ్తే చేసిరి. వచ్చిసచారిని జూచి 4 | (a) 

na) 
అనై ల గ్ Pd శి గచ జో la ళ్ (శ శౌ లీ దాసు గాల నీభార్య చరువాయుచుండ నావావిములు నీవు కడుగుణు' అని =ః గా 

చ 
హోటల్ ఉరి యా ద గ! ‘a లో Tn re ల” ధ్ a [2 అదంపతులు ఆజచనిర్, ' పిచస దాసుగాటు అతవునము చేసి వారి డోనిళ లో వీలు 

ae య 

నిని, “కథలు - గాథలు" “క్ర. భా, పు. 906 

బి, * ' నారాయణదాసు జీవిత చరితము ' శ్రీ మరువౌడ వేంకటచయనులు, 
పు. 128 



పోసి (త్రాగింది, “మీకు సంతానము కల్లును, నురి వెళి రండు” అని సాగనంపిరి. 
వ్ 

ఆ దంపతులకు కొంతకాలమునకు ప్ప_త్లగిభంతానము కల్లను, 

దాసుగారి కప్పటికి సంతానము, లేదు. బాహ్మణదంపతుల' విషయము 
తెలిసికొని దాసుగారి భార్య తనకు గూడ నేదెన మంతముప దెశింప్ప మని గోల 

చేసెను దాసుగారు. నవ్వుకొని, త నయొక్ష ఏ మం|త్రము లేదనియు, వారికి విశ్వా 

సము చెడకుండమా[తమే [పవ ర్తించితిననియ్లు సమాధానము చెప్పిరి దాసుగారి 

భార్య పరిస్థితి (గహీంచి చదుపులవ్య "నాయ 1 సావి[తి చరితము [వాయుము, 

సంతానము కలుగును" అని చెప్పగా, దాసుగార తరువాత ఖీస్మచరిితముతోపాటు' 
సావితీరిచరి[తము ? గూడ (గౌసిరి, ఇది ఖజరిగిది 1902 లో. 190% లో దాసు 

గారి కొక పు పు త్తి)క కల్లినది, అ బిడ్డకు సావితిగి అని నామకరణము చేసీరి, 

సత్కా.రములు = సాధువాదములు 

_ 1004 లో చెంగుళూరులో గొప్ప గాయక మవ్లోసభ జరిగినది. ఆ మవి 
సభకు భారత దేశమందలి గాయకులందరు వచ్చిరి. నాఘుగారికి కూడ ఆహ్వానము 

రాగా పేరన్నతో గూడి "వెళ్ళిరి, రోజు, కొక  మహాగాయకుని కచ్చేరి. 
దాసుగారి వంతు వచ్చినది. దక్షిణ దేశములో (ప్రసిద్ధి పొందిన దక్షిణా 
మూర్తి పిశ్లై నాటి దాసుగారి హరికథకు మార్షంగికుడు, నాడు దాసుగారు రుక్మిణీ 
కల్యాణ కథ చెప్పేసే, అంతటి మహావిద్వా౭సుడై న మా ద్ర ంగికునకు పెరాడ “జాగా. 

రు సభలో తము లయ (పతిభను [పదర్శించిరి. దక్షిణా యూ ర్తి 

త్తి నమస్కరించెను, దాసుగారికి ఆ మహాస సభ “లయ 
శ 

అద్ ఇట అ 

కేతు లె 

పా" చికందమురో సత గ్రా రించినది, 

శై 

దము 

1905 లో దాసుగారి తల్లి పరమసదించినది, 1908లో 'పేకన్నక గొప్ప జను 

చేసినది. వైద్యులు ఆశ వచలుకొనిరి, వై ద్యులక ర వశయుకాని ఆవ్యాధి నిర్ణూలనమ 
నక “మృత్యుంజయ 4పి' శతకము అశుపుగా "సే పరస్న దగ్గర కరార్చుండ్ చెప్పిరి. దాసు 

గారి దృఢ విశ్వాస బలమో, దెవ బలమో సపేరన స్నృకు నూ [త్రము ఆరోగ్య మవ్చినది. 
కూ 

"పేఠన్నలో మరునాటితీ పూర్చు కన్పడుట వె వై వైద్యులకు గూడ ఆశ్చర్యము కల్లించిసది. 

1910 శో దాసుగారు [వాస్న “తారక్రయు ఆను సంస్కృత [గ్రంథమును 

జూచి గీర్వాణ సండితలోకవె మెల్ల _పణమిల్లి నడి, “గెల్న్నర్' అగు జర్మన్ పండి 

తుడు ఆశ్చర్యపోయి క్ల కర్వయరూప మున [పశంసించెనుః 



26 
. 191 లో బరంపురమునందు హరికథలు చెప్పనా. శ్రీ శ్రీ వి, సదాశవయ్యగారు, 

అల ఒన్న మొదలగు స్పర్మప్రముఖులు దాసుగారి (పచిభకు ముష్పుది తులముల బంగరుకడియము 

‘ 

1912 లో రాజసర్యక్రిలో అం్మదభీమ్మలై సగ న్యాపతి సుబ్బారాపుగాలు, వద్దాది.. 

సుబ్బరాయకవి, “గంటి లక్ష్మన న్న మొదలగు మహామహులు. ఘనస సన్మానము... చేసిరి 

(శ) 'వీరేశలింగము సంతులుగారు. అంథ సి సారస్వత పరిషత్ పతమున సవరత్నఖచిత 

భుపికీ ర్రిని డాసుగారికి పమర్చించిరి, 

1113 లో అనంద గజపతి సోద యన అప్పలకాండయాంబ (రీవారాణ్) awe ov) 

ఇ 
అలో ఓ గ్ ష్ న ” ఇ” bm . ల జో 

గారి హరికథ వీని “డాసుగారూ. 1 ఎహ్మాతిము. దుఃఖవాస లని హరికథ మరి 

యొకటి చెప్పుడు? అని యస్క దాసుగారు రెండవసారి రుక్మి జీకల్యాణకథసు చెప్పిరి. 
రాణ్ అకథ విని అమందానందముతో . ఏమి కాపళనో. కోరుకొను ననెను, దానికి 
దాసుగారు “ఈశ్వరకటాకముకన్న కోరదగస ' వసు వేమి యున్నది" అని చెప్పినను 

రోణి నలువది వె పెద్దక కౌసులు కానుక విచ్చి క్స్ చెందెను, 

1918 లో కాకినాడలో గొప్ప గానసభ. జరిగినది. అ ఉత్సవము లందు 
దాసుగారి గానమునకు క్రో కాకినాడ వడలు తశన్మయులై ముత్యాలక కర్ణకుండలము లిచ్చి 

పూజించిరి. " 

క 

"1918 లో దానుగాద తము పైక. సి క పెండ్లి వేసి రాశీ వె 
యాః ఇఅముతో అలిహావాచులో, | 

లాప నె పుణ్యమే. ణీప పస్థాణు వుగా జేసిరి sa జానకీడాయిని గొప్ప 
విద్వాంసురాలుగా స్థారీపులా కపరీక్ష చేతనే గుత్త ర ర్తుపట్టిరి. అట్టి అమె [ప్రశంసలు 

దాసుగారికి అమితా కంచడాయక సు? నవి. | 
మ 

అలహాదాదొనుంది కలక త్తా వచ్చి, తెలుగురాని “దేశమున. హరికథ. చెప్పిన 
ఏట్లుంయునో చూడదలవి దాసుగారు. కలక కాలో: 'శ్రీకృష్ణజపస మను. సంస్కృత 
హరికథను హిందీతో నుషన్యసించు చుచు. చెప్పిరి అనాటి సభాసభ్యులలో . విశ్వకవి 

కరు, నాటి సభిలో రవీం|చ కవీం|దు లెంత అసందించిరన్న, తరు 

వాత కొన్ని సంవక్సరములకు విజయనగరము వచ్చి ద దాసుగారిని చూడగనే గుర్తు 



పటి నమస్యరించి అనారు సీటు పొడిన వేహాగు రాగ మిస్పటికిని చాచెపులతో 

ఘు 

[మోగుచునే యున్నది. అని [సశంసించిరి.. 

1914 లో కాశీయా[త ఇసి వచ్చి కాశీశతకము. (వాసిరి, అంతలో డొస 

గారని చలపలి జమీందారు. (శ్రీ రాజా అంకినీడు మలి కార్జున [పసాదరాపుగాడ 
ఆ ౧౧ 

ద 
గ 

టరు 

నించిరి. అ పంద్థిసభిల్ దాసుగారు పఠవశించి హరికథ చెప్పిరి, కుడియెడపు 

చేతుల సమవిషమజాతుల పీణను వాయించిరి, ఆ, అనన్యసాథధారణ (పతిభకు పండిత 

మండలి పరవశము చెందినది. జమీందారుగారు ఇరువదినాలుగు 'నవరసుల బంగ్లా 

'రముకో గూడిన గండ 3 పెందెరమును దాసు గారి కాలికి స్వయముగ తొడిగి తమ 

రసికతను వెల్ల డించుకొ నిర్. 
2 

1914 తో శ్రీ చెళ్లపిళ్ల వేంకటళాస్త్రగాడ. బందరు పట్టణమునందు. వీద్వ 
ఓ వ ల న 

తృభా సమక్షమున (సశంసించి దాసుగారికి “హరికథా పితామహా అను వీరుదమో 

నిచ్చిడి.. ౨ 

శఈకాలమునందె సేంకటగిరి, "హైదరాబాదు, విశాఖపట్టణము, భ్యద్రాచలస 

పే 

“మె దలగు. పట్టణములంటు దాసుగారికి ఫ ఘససన్మానములు జరిగను. నందిగామ 

య . : 

నంచు దాసుగారికి “మ హానంవంబుకో స్వస్తి వాక్సందోహంములు మిస్నుముట్లం గ 
అ 

నోజన్ సుంగశథాశసముల్ దిం దిం (మైోయంగ [బహ్మారథము వరి, వ 

న ల 
౭ 

శేవండ నివిష్టుజేసి పురియుం గాడా బజిం త్రీలో '" నూథ్రిపీడులో దాసుగా( 

అ అ | ar 

ఉ గించి 

lod వచ్చె 

న కల్ల ఆగ్ ఇచ ఖ్ ఆటీ ల సాన జో, wa నజ “ ళో 

ఈకాలయిణం న్ సు ఏట్యాణ్య్య యిని అసు నెర దారాల 

అడు సువర్ణ ఘంటా? 'ంకణమును ధరించి విజయసగతరయిసకు రాగా దాసుగ 

వారికి గొప్పు సభ నేర్చాటు. చేసిరి. సభాసంతిర[ు దాసుగారు 'డదామిణాత్యు! 

“మూడు గాని నొల్లు తాళములలతో గాని పొడగలరా 1?" యని. యహజగగొ, “నొ 

రెండు తాశములతో పల్మవి పాడిసవారిని ఎందును జూడలేచు.. ఎళ్యడపై స ౪ 

యెడల నాపీఠఘంటాకంక అడు తీసి ససెదసు” అని గర్వయుగా సమాధాన మల 

భళి 

అప్పుడు దాసుగారు" నానికి గర్వభంగయు చేయదలచి అయిదు తాళ గమలతో 

పొడి చూపించెను, ఆ పండీరు డాశ్చర్యపోయి, + ళన పీరఘంటాక రణము... 

+ 
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దీసి దాసుగారికి నమస్కరించెను. సభ దాసుగారికి “పంచమువ్రీ పరమేశ్వరుడు " 
అను బిరుదు నిచ్చి సత్యంరించెను. 

1915 లో దాసుగారికి భార్యావియోగము తటసమెనది. 

యథా రామాయణమును (థాని ఆమెకే అంకిత మీచ్చిరి. 

1919 లో సంగీళ (ప్రియక, భూస్వామియెన న కానుకు రి లక్షీ నసరసింగరాపు 

[పోత్సాహ ముతో విజయరామగజపతి నవిజయనగరమందు సంగీతకళ్లాశాలను స్టాపిం 

చెను, (62.1019. ఆ విజయరామ గాసపాఠళశాలకు దాసుగారిని. (ప్రిన్సిపల్ గా 

సెస్సు కొనిరి.” 

1921 లో దాసుగారు రామచం[దశతకము |వాసిరి. ఈ సంవత్సరమునందు 
సందిగానుల ప హా హరికథాభివనీ సమాజము దాసుగారి రుక్మి ణీక ల్యాణ హారి 

లి అ 

* 
ల్! 

దాసు గారు తసుకు జనిగిస సత్కారములలో నిది 

1922 లో బరంపురమండలి కళ్లికోట కళాశాల పండితుడు, హరిదాస a, యయ 

దాసుగారికి ష్య ఎక లన్యశిష్యుడును: అయిన స మము రి రృషమూ రి పా సతీపరిణయ 
pen.) ళ్ శాం 

మును యతగాన [పబంధముసు [వాసి దాను గారికి అంకిత మిచ్చెను, 

వవ కేరన ఆ మహాసభలో. దాసు గారు హరికథ చెప్పి. సళోజినీ₹ 
ఆ హరికథను విని అనేళ విధముల దాసుగా త్రి [పతిభను [పశంసించెను, ఈ సంవ 

త్సవమే దాసుగారికి ఇంగ్లండులోని 'ఎంపెర్ ఎగ్గిబిషన' కార్యక రలు భారతీయ 
| మెల ఆని 

(వతినిధిగా ఆహా వ్రదించిర. కాని వెళ్ల లేదు 

స, ఆ కళాశాలలో. ఆరు శాఖ లుండెను -- 1. వయొలిన్ = ద్వారం వేంకట 
"స్వామి నాయుడు, స. మృదంగము - లింగము లక్షా, శి. వీణ - 

వాసొ వేంకటరావు, కట్టు సూరన్న. 'ఉ. నాదస్వరము -' మునుస్వామి, 

ర గ్యాతము = పేరి రామమూర్తి, వరహాలుదాను, 6, హరికథ-నారా 
యణదాను, (పిన్సిపలు. 

నిక మొదటి బహుమతి వాజపేయయాజుల సుబ్బయ్యకు వచ్చినది. 
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1004 లతో విజయరామగజసతి. కుమారుడై న అలకనారాయణగజపతి ఉదక 

మండలము వెళ్లెను. అప్పుడు బరోడా మహారాజు కూడ నక్కడకు పచ్చెను. వొరిరు 

కం సంభాషణయులో దాసుగారి (పస్తావన సచ్చి వెంటనే దాసుగారిని అక్కు_డః 

రప్పించుకొ నిర్, దాసుగారికో నేంకటరమణదాసు కూడ వెళ్ళి ను. వీరి లను 

జూచి శక యి సరు ః జమెదారులే కాక్క అప్పు డక్కడనేయుస్న మైనూరు మహారాజు 

రకొన్నిసాడులు ఏరిని తమ వసతి గృహమున నకు రప్పించుకొని, నిసి అసందించి 

ఘనముగా సత్కంరించిరి ఆ సర్యటనమున దాసుగారు ఉదకమండలము పై ఇప్పిన 

a 1924 లో దాసుగారి షష్టిపూర్తి మహోత్సవము సం|పడాయబద్ధముగ. ఘన 

ముగ జరిగినది, విజయనగరమున నాటి (8$0_8...”%క) ఉత్సవమునకు రాని పాట 

గాడు లేడు. దాసుగారి శీష్య|పశిష్య ఏకలవ్య శిష్యులతో విజయనగరము ,కిక్కి 
వ్ర న అడ . , 

రీసి ఉకి-రిబి గారి మైనది 

1026 లో బహు|గంథక ర్త కవిపండితపోషకుడు సై న రాజా మంతి పెగడ 
చి . Cn a 

భుజంగరావు తస ప్ప త్రిక వివాహసమయముస చశముతలొ గల విద్వాంసులనె ల్ల 

ఆహ్వానించెను, దానుగారిని హారికథ చెప్పుటకు ఆహ్వానించెసు. సంగిత సభ 

యన్నచో ఉరుము విని పృరివిప్పు మయూరము నళె పరపశించుట దాసుగారి లక్ష 

అముకదా & నాడు దాసుగారు తము హరికథాసృుతముచే రాజావారికి చర్మితలో 

అవ రత్వము ససాదించిరి, భుజంగరాపుగారు అందరసు - అఆవరించిసది యొక 

యెత్తు. దాసుగారిని సత్కరించినది యొక యెత్తు అఆదిభట్లు కదా ॥ 
అవి అవ వని 

1927లో విష్ణుశహ్మసనావు సంక్షీర్తసయుసు అచృతెనుగున అనువదించిరి. 
ఈ సంవత్సరమే మ్మదాసులో ఏర్పరచిన అఖిలభారతసంగీత పరిష త్రును ప్రారం 
చుటకు దాసుగారిని ఆహ్వానిం ంచిరి. ఆ [పారంభోత్సవములో దాసుగారు కూర్చిన 

“స్వరాక్షరకృతులను" పొడిరి ఆ గానవ మునకు సభ నిస్తరంగ సీరధి మైనది, 

1928 లో వీరి హరికథలను విని మ్మద్రాసుర్టీవిద్వాంసులు “ఆంధ్రదేశ భూప 

అము" అని |పశంసించిరి. 

సీర. మేలు బంతి సమిక్షలో గలవు, 
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102. లో అచృశెలన. పీలుకుపీడ్కి “వేల్పుమాటి, మొక్కుబడి 19830 లో 

క శ 
శేల్బవంద, గౌరమ్మ . పెండ్రి, శ్రీవ హరికథామృతము [వాసి , జసనస్తుతి] 

'ప్మాకులై రిం . . 

1081లో గుంటూరులో ఆం|ధగాయక మహాసభకు అధ్యక్షులై రి. అనాడు 

(C8108) వారు చేసిన పద్య ప్రసంగము అనవద్యహృద్యము 

"1982లో కొ కొ త్ర పేటలో హరికథా భవనమును నిర్మింపదలచి, ఆ యూరి 

పెద్దలు ఆ భవనశంకుస్టాపన హరికథాపితామహనిచే. చేయించిన. బాచిత్యముగా 

నుండునవి దాసుగారిచే 'శేయించిరి (11-2-82). 

1982 లోనే. దాసుగ గారు వచాయతును' (ద్రచురించిరి. = దాసుగారి బహుభాషా 

'వేతృత శ్రమును డాక్టరు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ పండితుడు, “మొదలిగువారు బహుధా 

(పశంసించిరి, ' 

1938 లో విశాఖపట్టణ |సముఖన్యాయవాది, సాహితీవే త్త యగు (ప్రభల 

.. లక్ష్మీనరసింహము, దాసుగారిని సభాపమక్షమున స సన న్మానము చే య 

కొవడై న వి|క్రమదేవవర్మ “సంగీత. సాహిత్య నే సార భౌమి అను దిరుదము నిచ్చి 

సక్కరించెను.. 

' _ విశాఖపట్టణయున మరియొకనాటి {(8-2.1938) . సభలో. పెద్దలు శ్యంగార 

సర్వజ్ఞ” అను బెకోదము నిచ్చిరి. :తువిలో ఉద్దండ డ ప్రండితు 'శెందొరెందరో కకాడి 

a CT నాడు [బహ్మరథ సన్మానము చే చెసి, దొనుగా రి సరస సతిని పూజించిరి. 

1935 లో విజయసగరమున. గొప్ప కవి. సండిత 

ఆభ్యతులు, 'భ్రారతీతీర్ణ' సంస్థ దాసుగారికి * ఆటపాటల 

స మిచ్చినదిం 

3986 లో "హైదరాబాద్ బుల్లైటిన్" సంపాదకీయములో దాసుగారి వు 

యతును గొప్పగా |పశంసించిసది. హెదరాడాదులోని ఆం|ఢ మిత మండలి దా స్తు 
న్ క్ర! 

' గారిని ఆహ్వానించి సత్కరించిన నది. హైదరాజాదునుండి, రాగానే గాన పాఠశాల 

. (పన్పపాటు పదవినుండి విరమించిరిః | 

"19837 లో ఇల్లెందులో గొప్ప సభ జరిపి పృర[ప్రము ముఖులు దానుగారిశి 

సన్మానించిరి. దాసుగారు ఆ"సభలో నాడు (19-5-1937) పాడగా, దెబ్బ 



భూడవయేట గూడ వారి గ్యాతము ఏసూ తము తగ్గకుండుట జూచి [(వజలు అళ్చ 

ర్యము చెందిన. . . 

1938 ళో రామేశ్వరము పోపుచుండగా |డోవల్ వతో _ పృదుక్కోంట మహారాజు 

అహ్వానించి “పాటక బ్బరి" చేయించుకొని. సత్కంరించిరి. - తీరువా న్క్కూరు ఘయుపో 

రాజు ఆహ్వానించి సహారికథను చెపి నప్పించుకొని, గౌరవించికి. నాడు (28-7-1938) 

మహారాజు దాసుగారి కిచ్చిన క కాలము. గంటయునర మామ కొని దాసుగారు 

వాడుచుండగా తమకు తెలియికుండ డగనే మూడుగంటల కాలను ౨ కూక్చుండిరి.. దాసు 

జ గారి కథానంతరము సుహారాజు బహుువిభయుల (పశంసించి సత్కరించిరి. 

రామెశ్యురమునుండి తిరిగివచ్చుస పుడు దు మదాసులా చెన్నపురి అం|భమహో 

* al ష్ పో / “జి ర 
ఇ స 

సభవారు దాసుగారిదే సీతాకల్యాణకిథ చెప్పించుకొని . సత్కంరించిరి. నాటి సభ 

28-8-88) ఈ లో అంగ్ల భాషా [పఏపణులై లె స అధికారులు. 
ఎక్కుపగా సుంమటబే 

న 
0౦ 

ధాసుగారు “షే షక్సొపియర్” (ంథమురిషై తమక గల (పభుత్వ గసముసు డ్రదర్శించి 

(ప్రశంస లందుకొనిరి. దాసుగారు. సంగీతసరస్వతికి అపూర్వప కరమైన “దళ విభ 

రాగ నవతి కుసుమ సుంజరి' కూర్చి, సమర్శించిస దిప్పుద్వే ' . 

1939 తో జార్దృవెలు దొర దాసుగారిని. నోబెలు బహుమతికి. [పయత్నింపు 

మని చెప్బిరి. కొని దాసుగారి, కస్పటిశే సన న్మానములకో, విదదములతో విసుగు 

1939-43 మధ్యశాలయుసందు అనేక సత్కారములసు పొందుచు, హారి 

గ్రా వహి మన్కి మీస్కు, జగట్ట్యోతి'. గ్రంథములను 

1943 లో విజయనగరమునందు అం ధ్రకళా పరిషట్రై పారంభించిరి, 

నాటి (7-5-1948) [పారంథోత్సప సభరు అధ్యటలు డాసుగాలే. 

1949-45 సుఫ్యకా కాలములో అలితాసహా| సనామములసు “తల్లి సిని.” ఆసు 

చరుకో అనువదించిరి, 

నిరా రాము 

1945 లో దాసుగారి. దౌహి|కుడగు . ఉపాధా యుల నూర్యనారాయణణకు 

నుకళూచిక ము వచ్చెను, దాసుగారు సుసుముని వ్యాధిని జూచి: “తాలో [ శః వ్యాధి 

నిన్ను విడచి నాకు వచ్చిస డాగుండును కదా" అని అనిరట, వారి వాచ్ళుది బలమో, 



గిన 

డెవనిర యమో కాని ఆ బాలునకు వ్యాధి తగినది. దాసుగారికి జరము వచి, 
(an శస * ధు లు 

నది. (కనుముగా జ జ్వరము తీవరూపము దాల్చి దాసుగారి. భొతిికాయమును 

పుష్య బహుళ పంచమినాడు (2- -1-— 1945) ఈ లోకమునకు దూరము జేపినది,2? 

దాసుగారి ఆయువు మాతను వారి భౌతికకాయముతో సంతరింపలేదు. వారి, 

ఆయుః|[ ప్రమాణము తెలుగు (ప్రజలకు హరికథల పై ఆసక్తి యుస్నంత కా లము. 

సరససారస్వతము పై అభిరుచి యున్నంతకాలము అందులకే జాశిలో కలా [పీతి 

యున్నంతకాౌలము చెరగని ఉత్తమ సందేశ లేఖలు దాసుగారి జీవిత రేఖలు. 

“అతని కతండె సాటియగు నాం ధుల ఛాగ్యపుం బంటమొ బృహ 

స్పతి సమబుద్ధిశాలి యయి వాస్టిత సర్పకులాధినాథులకై 

చతురత యక్షగాన కృతిస నంచయ మున్" రచియించి శిష్యుసం 

తతి కవి నేం ఎ సర్వజనతా ఘనత గిమ్మ్యరీతిం దత్కాతి 

(పతతిని బాడి యావతందగు పద్ధతిం దానొనించి మూపి గ 

ర్విత మతులై న పండిత కవీశ్వర గాయకరత్న గర్వ ప 

ర్యత పపియెై ు వి'జేశ కవి పండిత సన్ను తిలహాజంగాంచి నం 

తత భ గవత్సదాబ్దయుగద త్ర త్ర మనస్కు-ండుగాం జెలంగి నం 

స్క సెలే ముఖనై క భాషల విశేషముగా గిల జేసి యన్ని టన్ 

గృతమతియె క ఫ్రలౌర్థండయి 3 కీ రీ లతాంగి మనోహ వాసండునై 

యతుల విగాగియె యతుల కందని (బ్రహ్మ పదార్థ ౪ 

శ్వాతముగ నుండు నాఘనుని శాకుచర్నిత్రముః శ ACE కను 

స. దాసుగారి నిర్యాణవార్త విని అంధ దేశములో గల [పసిద్దు లందరు 
పద్య శోక రూపములలో అ(థతర్పణము లివ్చిరి. ఆ వందల సందేశము 
లలో కొన్ని “పూజా పుష్పములు" అను పేర “నా యెబుకి (గ్రంథాను 
బంధముగా గలవు, 

28. శ్రీ వాజపేయయాజుల చేంకటరమణయ్యగారు “నా యెణుక'-_ 'పూజా” 
పుష్పములు" పు॥లు 55, 56 

ల మనక 



నాయసి నాల్లు మాములన్రునా 'యెటు ముద్దిడె ? దంచు నల్వ 6 యూ 

ప్యాయముగా హాసీంపలగ అనంతముఖన సనునెట్లు ముద్దితం 

బోయెునొ & యంచు వాణి నగ, ముద్దిగె సదన్ గను మంచు నల నా 
ర. 

ధా 
Mol =. 

రాయ ణదాసులడె. హరిక థాకృతిగా నొ నరించ భారలిన్.' 

హారికథ ఆః పుస్టుపూరోో తరములు 
న + యాని. ' , 

నామాన్యయూానపుని సాహత్యాభిరుచికి కథా థాశవః 9|[వవణత్వము తొలివీజము. 

సామాన్య సాహిత్యజీపులను ఆకట్టుకొ సువానిలో యా కొని షక కాధిష్టిత విష 
ర 

యము. ౨ శొథాఖిరుచిలో కూర్చుండిస రసికులను కొదలకుండగ మం| తదు ముగ్గులను 

ఆపాతమధురమెన గానము, సద్; స్యులను చొమ్మలవలె “జేయు 
ర 

న్లైపణ్యమునందు గానము కొథకు సమ పతిథ కలిగిన సహాపాఠి, ఈ కథాగాన 

ములు రండును ఆ ల్ 

జంటకిణులు శశ కథ్రాగాసములు. 

1. కన్భపీపతులు = ఆచార్య యస్వీజో గారావుగారు 



బుద్ధి. అటువంటి ఆనంద|పియుడై న మాసపునకు ఈ కథా 

చుట్టములిగుటలో ఆశ్చర్య మేమున్నది * కనుకనే (పతి చాతితో ఈ గానరూప 

కథాకథన విధానము పుట్టినది. వాని నామములు భేదింపపచ్చును. ఆఖ్యాన విణ 

ములు ఖేదింపవచ్చును. పుట్టుటమా్యాతసు అధికారసూ (తము. 

ఈ గానరూపమైన ఆభ్యానపద్ధతి వేపకాలమునంచే వీజ [పాయముగా నుండి, 

ఐతిహాసికయుగము నందు బాగుగా (ప స్తరించినదవి విమర్శకులి విశ్వాసము. 

ఆచార్య శ్రీ తూమాటి దొణప్పగారు. వైదిక |గంథ |పసంచమును పరిశోధించి 

ఈ గానరూప ఆభ్యాస|పస క్రి వచ్చిన “కొన్ని సందర్భములను వివరించి, వారు 

సారాంశముగా చెప్పిన వాక్యమిది __ “మీది ఉద్ధరణలనూ, వివరణలనూబట్లి 

యోజించినట్లయి తే చెదకాలంనాడు ఒక రకమయిన గాథల గాన సం|పడాయాలూ, 

(పవచనవద్దతులూ ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతున్నడేతప్ప ఆయారీతులు మన హౌరిశథల 

వంటివే అని నిర్ధారించడం తొందరపాకే అనిపిస్తున్నది. హరికథలు వీజ్యపాయా Wt మ! 

పాన (నవ నాదులు వేదకాలంనాటికి వెలసిఉన్నటు సరి పెట్టుకొ నడం [శయం 
an) . రె 

(శ్రీ పాతూరి (పసన్నంగారు హారికథ (పాచీనతను గూర్చి చేసిన 

వివరణ మిది ___ “హరికథల స్యరూసం శేదకాలము నాటిదనీ, సర్వజులయిన 

అగ్ని వేశాది నముహారులు హరికథాశిల్పాన్ని తొలుదొ ల సృషించార నీ పండితులు నిర 
చె న! (a) క్ 

యించారు, (బహ్మ మానసపు|తుడయిన నారదుడు భ కినూ[త్రాలను ఉపదెళినూ 
శ Co poe 

హరికథాగానం చేస్తూవుంటాడని (పతీతి. పద విభజనచసినా, అష్టాదశపురాణా 

లను లిఖించినా మనశ్శాంతి పొందనేరని ఢీ) వ్యాసునకు శ్రమద్భాగవతమును విర 

చించి, హరికథామృతము మును పంచి పెడుతూ మానవోద్గరణ గావింపుమని నారదుడు 

అవేశించాను. తర్వాత కురచేవుకు, శౌనకాదిషుహార్దులు, సూతుడు హరికథారూపక 

మన భాగవతాన్ని భారతదేశం అంతటా (సచారం చేశారు”. 
చు , 

2, తెలుగు హరికథా సర్వన్వం - పు - 94 
8, “కథాగానము - భాతీయ ప్రయోజనాలు" - నాట్యకళ, ఫి|బవరి, 1965, 

పు. 21 



5 

క్ర 

సరస్వతీపుత &) పుటపరి నారాయణాచార్యులుగారి అధి పాయ మిది 
రు అజ 

(1 నారద హనుమదాదులు హరికథకులుగా పురాణయుగమున |ప్రసిద్ధికి వచ్చిరనిపించును. 
లీ మద్చాగవళమునందు హరికథల విషయమున కొంత చర్చ యున్నది. కనుక 

హరికథా |పసంగము నాటిది నేటిది కాదు ; అది చాల _ప్రాచీనమెనది"* య. 

కుశలవుల రామాయణగానము విమర్శకులు చూపించు మరియొక పాత 

యుదాహరణము. ఇంతేకాక పాగిచీనకాలమునందు' సతియాగములలో హరికథా 

గానములుు సామూహిక భజనలు జరుగుచుండెడివని భాగవతాది గింథముల ' వలన్ల 

తెలియుచున్నది. పోతనగారి ఆంధమహాభాగవతమునందు “హరికథ * అను 
సమాసము అనేక పర్యాయములు దర్శన మిచ్చును, 

“కలిదోషనివారక'మై 

యలఘుయ ఘల్ పొగడునట్టి హారికథనము ని 

ర్మలగతింగా రెడు పురుషుడు 

కాలయం౭గ నెవ్యా౭డు దగిలి వినయ మహాత్మా (0 1-45 

“హారివా రృ "లెజబుంగువారికి 

హరిపదములు చలందువారి కనవరతంబున్ 

హరికథలు వినెడివారికీ 

మరణాగత మోహసంభమము వేదనఘూ!? 1-486 

“ఒప్పెడి హరికథ లెయ్యని 
చెప్పెశినోయనుచు మాకం జితోత్క_ంకల్ 
నుప ఎలుగొనుచున్నపి రుదు 

..లుష్పతిలన్ నీ మనోవారో కలు వినంగన్. " ౨48 

“భూరి పిజ్ఞాననిదులగు నారదాది 

నిర లా లత్కుల్నకె న వరి ౦పరాని 
(9 ౧. ణం 

కీ “భారతీయ సంస్కృతి-హరికథలు" అను వ్యాసము 
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హరిక థామృతేపానంబు నందు వినీవి _ 

యుల ననువాంజెవో వెజ్డీనొల్ల (జనభ! ల. 1567 
ర) మా! క. 

“కరములు, విష్ణుమందిర మార్జనము లంద ౨. . 

(గ్రవములు హరికథా శ్రవణ = మంది 9_82 

కఫ ముఖంబుజాత నిరు క హరికథా 

మృతముం చావ చావ నేను వొదల. 

వంతవమానేె సీరువష్ట్రు నాకలియును . 

దూరమయ్యు ముసము తెంగలించో 10-11 

'హారికథలు హరిచరితేము 

హారి లీలావ రృనములు నంచితరిణిక్ 

బరువడి చెతింితినంతయు . . 

సురనుత! యనుమాన మొకటి చొప్పడెడి వదిన 12-40 

మహాకవి 'హారికథ' యను పవసంప్పటిని మాటిమాటికి |, పయోగించె 

చీ ఇట్ ఇ స బవ న ప్ల జాపి షీ తెచ్చి? ను విష్ణుని న అర్థ మునెింది కాన్ ఒక్ 

జల ళీ టి ౮ అల లో లో శ గీ ర్భములను బటియ సద్యఃనురణ మగు విషయము, అంతే కాదు, పోతనయే 

భాగవతమునందు హరికథ అను అవము బ్ర" 
డే 

రి కథసంబులుి (1-28), విప్పు 

చేవ చారి[తంబుల్ ” (1-8), “విష్ణు కథనములు ' క్ట 29 ఏ; “ హారిచరితము 
or 

(10487), “మంగళ హరికీ రి మహా గంగా "మృతము'. (1-730) మొదలగు విధము 

లుగా స్పషముగా (వాసినాడు, అంతేకాక... 
(oe) 

f 

“వ్ కథలయ౦దుం బుణ్య 

న్లోకుండు హరి సెప*ఇంభడును , నూరిజనముబే 
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నా' కథలు పుణ్యక థలని 

Ee బుదురు పెద అతివాద ముర? | _9 యాకర్ణి ంపుదు స పెద్ద లతిహర్షమునన్ - 8 21 

అను పద్యమువలన “హరికథ అను సమాసము నేయర్థములో అయన వాడు 

చున్నాడో భింగ్యంతరము గా తెలియజేసినాడు. కనుక విష్ణుని చారిత్రము అను 

అకు తన, ఒక [న కియయొశ శై సంజగా పోతన [సయోగింపలెదని 
థి ల? జ 

సోరాంశ ము. 

ఆచార్య (శ్రీ తూమాటి దొణప్పగారు ఈ “హరికథ” అను పదసంపుటికి 

కొన్ని (ప్రయోగములు |హోగుచేసినారు. వానిలో ఇద్దరి ప్రయోగములు 

చేప ట్టి వేదపు శ్రీ హరికథలు" 

ఇవొద్దు వినని హీనులము. . 

'క్ర్మాగానకు మతి నోవపాడిజే 

జట్టిగ హరికథ చవి గలుగు. .... 
అనునవి తాళ పాఠ అన్నమాచార్యులుగారి [సయోగములు,” A ( 

'జిన్ల వారికథా సునీ న హీంానా 
ఖో 

(శ్రవనరం[ధ అహి భవన నమూనా 
జ శ టీ “స న్ ఒం, అసునది తులబదాసుగారి [సయోగము, 

ఇట్లు హరికథా (పసక్తి అతి పాళి నకాలమునుండి కలదని తెలియచు న్నది, . 
ట్లు 

కొని యింతపరకు. గల హరికథానాము (ప్రసంగము ఒర (ప్మకియా ఈ భేదణుగా 
te 

మతము కాదు. హరికథ యసగా శేవలము విష్ణు సంబంధమెన కథ యని 
ర 

మా [త్రము . 

హరికథను ఒక (ప క్రియగా తీర్చిదిద్దిన ఖ్యాతి మధ్యయుగయు నందలి మహా 

రాష్ట్రలది, శివాజీ (ప్రభువునకు గురుతుల్యుడు, సమకాలికుడు నయిన సమ 
“ఈలి 

5. “తాళ్లపాక - ఆధ్యాత్మ సంకీర్తనలు _ సం. 5. కీర్తన 174, పు, 95 
నం.9, కిరన 21, పు. 15 

ఖీ 
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రోమస్వామి హరికథలను చెప్పెడివాడు. ఈ సమర్థ రామస్వామి హరికథకుడు. 
ధనమునకు గాక భక్తికి [పాధాన్య మీయవలేనని |పచారము చేసిన భగవద్భ కుడు. 
“'దాసబోధి యను |గంథమునందు హరికథకునకు సులభముగ మోక్షము కల్గునని 
[ప్రకటించి ఉత్తమోత్తమమైన స్థానమిచ్చి నవాడు. పురాణముకం౦ టె 

హరికథ భిన్నమని నిర్ణయించి హరికథకు ఒక (ప్రత్యేకమైన స్థానమును కల్పించిన 
హరికథ్యాపియుడు. ఈ సమర్థ రామస్వామియే కొక్క ఈ కాలమునందే మోరో 
పంతు వామన పండితుడు, తుకారాము (తుకోబా) మొదలై న (పసిద్ధ హారికథకులు - 
మహారాష్ట్ర దేశమున యెందరో కలరు. తుకౌరాము శక్తి సామర్థ్యములను గూర్చి 
హరికథలను గూర్చి లోకమునం దెన్నియో కథలు (వచారమునందున్నవి కదా | 

ఈ విధముగ నిప్పటికి తెలిసినంతవరకు హరికథా[ప| క్రియకు ఆద్యులు 
మహారాష్ట్రిలే. కాని నేడు ఆం|ధడేశమునందు [వ క్రియగా స్థిరపడిన హరికథలికు 
మహారాష్ట్రల హరికథకు కొంత భేదమున్నది. మహారాష్ట్రిలు ఈ ప క్రియకు 
పెట్టిన పేరు “కీర్తని. ఈ కీ ర్రనలందు ' అభంగము *ల “వోలీ” వృత్తముల 
(ఫాధాన్య మెక్కువ, అభంగముల ఆకర్ష ణవలననే కీర్తనకు అభంగము అను 
పర్యాయపదము వచ్చినది. కథాాపారంభమునకు ముందు పాండిత్య ప్రకర్ష [పద 
ర్శాకములైన పెద్ద పెద్ద పీఠికలుండును. ప్రధాన కథకు ఈ పీఠికకు సంబంధము 
తక్కువ. భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సందింధములై న అనేక విషయములకు ఈ పీఠిక 
ఒక చర్చావేదిక. ఈ అభంగము లందు శాస్త్రీయ సంగీతమున కంత [పాధాన్యము 
లేదు. కనుక కథకుడు సర్వశాస్తనిష్టాతుడు కానక్కరలేదు. గా్యాత మాధుర్య మున్న 
చాలును. ఇక నృత్య] పసక్రియే దీనిలో నుండదు. ఉండునది సమయోచితమైన 
అభినయము మాతే . ఇవి పదునేడవ కతాబ్రమునాటి మహారాష్ట్రల అభంగముల 
లోని సూల లక్షణములు. 

యల 
మహారాష్ట్ర దేశము నుండి వదునేడన శతాస్ట్రమున ఈ (ప్రక్రియ "దక్షిణ 

దేశమునకు దిగుమతి యైనది. “దక్షిణదేశమునకు హరికథా కాలక్షేపము దిగివచ్చుట 
17 వ శతాబ్దిలో నటు కర్ణాటకము, నిటు తంజాపురాం|ధనాయక రాజ్యమును మహా. 
రాషుిలి కైవసమైన తరువాతనే యని తోచును" అని ఆచార్య యస్వీ జోగారావు అ = 

6. "ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయ చరిత - పు.79 లాల 
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గారు పరిశోధించి వెలిబుచ్చిన అధి|పాయము, కాని చితమేమన, మహారాష్ట్ర 
(ప్రభువులు ఆం ధదేశమునందు ఎక్కువగా ఆదరించిన (పక్రియ అభంగము 

కాదు యక్షగానము. వారు. అభంగములు తెనుగున (వాయించిన ట్లు సాక్ష్య 
న యులు కవు. మహారాష్ట్రలు యక్షగాన ప్రక్రియను అదరించుటకు కొన్ని కార 

“టి 

అము లున్నవి. ఈ యక్షగాసము వారి అభంగము వలె గానరూపమెన ఆఖ్యా 
మం 

అం ew డి లి నల fw అ, నమ యుం"ట్క అభింగుసిందు అని ఇషథధారణము యక్షగానము ' నందుండి 
ర , 

రూసకలక్షణబు తాడ ఉజతపదుట, అభంగమునందు అన్ని పాత9లను ఒక్క డే. 

స్టముండ యక్షగానమునందు ఒకొక్క పాతను ఒక్కొక్కడు 
ఠా | గ్రహించి అభినయించు. సుకరమైన అవకాశముండుట మొదలగునవి పిధాన 

శె భో 

అభినయించు క 

మహారాష్ట్రల అభంగములి ప్రభావముచే తమిళ కన్నడ డేశములందు కూడ ణి 

"పేర పూర్చుకొని అవతరించినది. తమిశమున ' కాలక్షేపము క్ 

కన్నడమున * హరికథా కాలక్షేపము " అను నామములతో వెలసిసది. తమిళులకు 
య ల ఇ” ష్ ఖం టో po గ అగో ఖా మ | మహారాష్ట్రులకన్న సంగితము పె "మోజూ ఎక్కువ. అకారణముచే తమిళుల కాల. 

చం 

కేషములందు మహార్వష్టుల అభంగములకం టె సంగీతపుపాలు ఎక్కువై సది, తమి 
భుల కాలక్షేపము లందు కథచెస్పువానికి తోడుగా సహాయగాయకులు కూడ నుందురు. 
ఇది తమిళుల కాలకేసము సందలి కొరి త్త విశేషము. మహారాష్ట్రల సంప్రదాయము. 
నుసయోగించుకొని తన పితిభతో కాలక్షేసస్ఫకిియను తమిజులలో నెక్కువ 
సంచారము చేసినవాడు తంజావూరు కృష్ణభాగవతి. “తంజాపూరు కృష్ట భాగవతిని 

01 శః 18411908) అధునిక కాలక్షేప సంపిదాయమునకు పితామహుడుగా. 
సంసిదాయమునకు మహారాష్ట్ర సంప్రదాయము 

నో 

భ్ 

సి అపూర్వమైన నూతన సృష్టి కావించి కాలక్షేప బహుగా రలు టె ధా 
7 

ఈ తమిళ కాలక్షేప లక్షణములే దాదాపు కన్నడ 'హరికథాకాలక్షేపము'నందు 
చేరినవి. అంతేకాక ఈ కర్ణాటక హారికథకలపె మహారాష్ట్రల ప్రభావము కూడ వై 

7. దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమాక్ష యక్ష గానములు_దృశ్య్వరీతులు 
—డా॥ జి, నాగయ్య, పు. నిత 
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నున్నది. - “గోపాలభాగవక్, నంజుండభాగవత్ మున్నగువారు హరికథారచయితలే 
కాక. హరికథాపియో.క్తలు కూడ. _వీరందరిమీద మరాఠీ కీ ర్రనకారుల ప్రభావము 

అధికముగా కన్పట్టుచుండుసు. వీరు గానము చేసిన కథలలో అనేకము మహా 

రాష్ట్ర కీర్తన తరంగిణికి అనువాదపాాయములుగా కన్పట్టుచున్నవి, పరశురామ 
చరిత్ర, హాహ్లాద చరిత్ర, సముద్శిమంథన, గజేంద్భోమోక్ష,  యక్షపశ్నాఖ్య 
మున్నగు ప రిసిరైతి వళ తములే కాక గరుడగర్భధారణ, భదా9యుచరితి, 'సేవానాసి 

చరిత, భీమమానసభ క్ర, 'దళ్తాశ్రేయజన్మ మొదలగు మరాళీకథలు సయితము 
కన్నడ హరికథా రంగములో చోటు చేసికొనినవి. గౌరీమహిము, పాండురాజు, 
విరాటపర్వ మొదలగు కథలను చెప్పిన తుముకూరు వేణుగోపాలదాసుసు ఆధునిక 
కర్ణాటక హరికథా పితామహునిగా క మహారాష్ట ల అభంగము 

(37 లః 

సో స|క్రియ 19 వ శతాాప్తు ఉ తరారనున తెలుగు నేలపె కాలు మోపి 
“/ ఇ జన శ | ఊర ళో ఇగ We ఉన నీ కే ఇ ఇ ( అల కొ! సది. మహారాష్ట్ర (సభుఐులు ౨ |[స|కీయను అదరింపకపోయినను ౨౪ [సభుపు 

(oa అర ఉండా ల్, అస al “ Yd లతే ఎందరో నమహారాసగగి విదా?౦సులు తెలుగు దేశమునకు నస్సి సిరపడీరి, వారు లు 

(క్రమముగా తెలుగు 'నేర్వుకొని తెలుగు సండితులుకూడ నయిం, ముట్లు తెనుగు 

సందు పాండిత్యము. గడించొన' అం ధేతరులు అ క్యడక్కండ చెదురుముదురుగా అంధ 

దేశములో తెలుగులో హరికథలను చెప్పుట . [పార రంభించిరి. వీరి హరికథ లందు 
మహారాష్ట్రల అభంగముల [పభావము, తమిళుల కాలక్షేప [పభావము సడు 

లు చుండెడిది. - అభంగములందు వవె *వోలీ” వృత తములు, సుడిరమునెన పీఠిక 
బ్ ్టు 

ఉందెడివి, కాలక్షేసములందు' వలె సంగీత (ప్రాధా న్య ముండెడిది. వీరిని జూ? 

తెలుగువారు కూడ మొదలు పెటి వరి. 
a 

ణం నలల క్ ఒర ర అదలా స గాంచి గి Roam fur న భో భీ ఇట్టిఐ రిలో సుదర్శనదాసుగా రెరరు మరు “క్ర వేలో వొఖ్యా సము" 1. “కర్ణ 

చరిత లను హారికథలను చెప్పెరి. రాయలసీమ యందలి అనంతప్పళ మండలమ 

ర. దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమిక్ష - “యక్ష గానములు - దృశ్యరీతులు 
చాడా! జి, నాగయ్య, వు. 244 

9: మబుగాపు కృష్ణదాసుగారి 'మృదంగవాద్యబోధిని” - పు॥లు నిర, 26 



లోని హిందూపుర వాస్తవ్యులైన శ్ర బాగేసల్లి అనంశరామాచార్యులుగారు 

మరియొకరు. వీరు చం[దహాస చరి తము, కుచేలోపాఖ్యానము, అననూయా చరి 

[తము, సావితీ చరితము, సుభ్యదా పరిణయము, శ శశిరేఖా పరిణయము, మూడు 

న్నర వ|జము మొదలగు హరికథలను జెప్పిరి. వీరి హరిళథలను యక్షగానము 

లని పేర్కొనిరి, హరికథలను యతగానములని 'పేర్కాన్నవారిలో అనంతరామా 

చార్యులుగారు అద్యులు. 

ఇట్లు తెలుగు దేశమున తెలుగువారు కూడ అక్కడక్కడ హరికథలు 

పుట [ప్రారంభించినను, 10వ శ తాబ్బపు టుత్తరార్థము వరకు తమిళ, కన్నడ 

క నులనుండి హరికథకులు శెసుగు దేశమునకు వచ్చి హరికథలు చెప్పి వెళ్లచుండెడి 

రని, “(కః శః 1888 (స్వభాన్సులో విజయనగరమున నే మె టిక్యులేషన్ క్లాస్లో 

మవారాజావారి కాలేజీలో చదుపుచుండ(గా కుష్పుస్వామినాయు6 డ డను నొక హారి 

దాను చెన్నపట్టణమునుండి వచ్చి విజయనగరములో నేనున్న ఏథిలో కానుకు ర్తి వారి 

యింట దువచరి|తముసు బాడుచు విస్పించిన చిన్న పె పెద్ద లెంతయో సంతోషించిరి.”19 

అను శ) ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారి వాక్యమువలన తెలియుచున్నది. 

శ్ర) బాగేసలి అనంతరామాచార్యులుగారు, శ) నారాయణదాసుగారు ఇంచు 
గా 

మించు సమకాలికులు. నారాయణదాసుగారు హరికథా రంగముస (ప సేళించినది [కీ.శ 

1888 లో. అప్పటినుండి హరికథా సకియ అం ధదెశ మున చాగుగా | సచారమంది 

రాజసన్మానములను, గజారోహణ గౌొరవములను, పండిత [ప్రశంసలను అందు 

కొన్నది. ఒక సాహితీ స్మకియగా స్టిరపడినది. సాటి సాహితీ |ప|క్రియలతో 
. థి 

Pa | ని లో 

పోటీపడి ఆరు దశాబ్దములు [సభుత్వము చేసినది. 

హారికథ - ఒక సాహితీ ప క్రియ 

“హారికథి అను ఏకపదము ఆం|ధ సాహిత్య షుసందు [పబంధా దుల వలే 

నేడు ఒక సాహితిిప్య క్రియకు సంజ, 
చా 

సాహిత్యమునందు ఏ(స|కియయైనను సంపూ లక్షణములకో హఠాత్సంభ 
(DE శి ' 

నము కానేరదు. కొన్ని అంశములతో పారంభమె [ర్రమముగా మరికొన్ని 
న ' "ee 

రం 

10. “నా యెజుక” తం పు, J 
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అంశములను సంతరించుకొని వికొనము చెంది స్టిరపడును. అస్పుడు ఆ [పక్రియ ప్ 

3 

కొన్ని స్థిర లక్షణము లేర్చడును. అది ఒక [ప|క్రియగా స్థిరవడు స్థితి వచ్చునస్ప 

టికె ఆ |న్మకియయొక్క. |పధాన లక్షణములలో ఒకదానిలో సంబంధమున్న 

నాసుగు దానికి స్టిరప ఏను, అట్లు [స్మ కియయొక్క జీవలక్షణముతో నామము స్థిర 

పడినను, కాల్మ్యకమమున ఆ పక్రియ ఆ జీవలక్షణ సంబంధ | ప్రాముఖ్యమును 

“లుపోవచ్చును. అనగా ఆ జీవలక్షణ ముఖ్యార్థమును కోలుపోవచ్చును. ఉదా 
హరణమునప “పబంధము" ఆంధ సాహిత్యము సందు స్టిరసడిన ఒక ప్మకియ. 

అది సంపూర్ణ లక్షణములలతో స్థిరపడుటకు కొన్ని వందల సంవత్సరములకు పూర్వమే 
[సబంధము. అను నామ మున్నది. 

లని యనుట జరిగినది. 

యగా స్థిరపడినది. 

అనేక విధదులై న గంథములను (పబంధము 

కాలానుగుణచుగా ఎనో ఇ నూర్చులు చెంది ఒకి (పకకి 

ట [ప్రబంధము అను నామ మర్పడుటకు గల కారణము, 

స్థిరపడినపుడు గల |సబంధ లక్షణములకు సంబంధము లేదు. ఆదిలో 

గల కారణము ఏ U గంథమున'కె. నను లక్షణముగా సరిపోవును. ఆది అపుడు స 

[గంథవాచి. కాని నేడు కొన్ని లక్షణములున్న సాహిత్య (గంథమును వ మాత్రమే 

[సబంధమనుట జరుగుచున్నది. 

అ'ప్లే శతక [ప క్రియకు “శతకము” అను నామము సంఖ్యనాధారము చేసికొని ఏర్పడి 

నది, (పారంభము నందలి సంథ్యానియమము రాను రాను కొంత సడలిసది. 

(పారంభమునం దంతగా పట్టించుకొనని నుకుట నియనుము కొంత గట్టిపడినది. 

న|కియగ 

సర్వ గంథములను [పబంధము లనుట లేదు, 

ఏకచ్చందోభీదమును స్వీకరింపవ లెను అను నియమము అటు ఇటు కౌక ఊగులాడు 

చున్నది. ఏకచ్చందోభేదముకన్న మకుట నియమముపై కవులు ఎక్కువ |శద్ధ 
జూప్తట కన్పడుచున్నది. ఉదాహరణమునకు “శ్రీకాళహ _ప్రశ్వరా 1 శతకములో 

మకుటము తస్పకండగ పాటింపయిడినది. మ త్తేభళార్దూలయులో నేదో వృత్త 
భేదము [(వాయుట జరిగినదికదా. అగ్లే “నాటకము” పూర్వము దశవిధ రూపకము 

లలో ఒక ఛేదమునకు నామము కాగ్యా నేను దృశ్యకావ్య పర్యాయపద మైన రూప 

కమునశే మారుపేరుగా (పతి దిన వ్యవహారమునందు చెలామణి యగుచున్నది. 

వ (పక్రియమైనను (ప్రారంభము నందు ఆ ప్ర క్రీయయొక్క- ఒక (ధా? న 

లక్షణయుతో సంబంధమున్న నామముతో బయలుదేరి కాల్యకమమున ఆ (పధానలక్షణ 

. పాముఖ్యమును పరిత్యజించినను ఆశ్చర్యము లేదు అని సారాంశము. ఈ లక్షణము 

హరికథా[స [క్రియకు గూడ పట్టినది, 
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హరికథ అను సమాసమునకు హరియొక్క. కథ అని గడా వి_గహదు. 

హరి యను శబసునకు అర్ధము లనేకమున్నను “హరికథ అను ఏకి 
ది 

అల ష్ 3 శ గి న్ విష్ణువు యొక్క కథ యనియే రూఢ్యర్థము. ఏ కోతి కథనో, ఏ కస్ప కథనో 

“హారికథి అను సమాసముతొ పాచీనార్వాచీన (గంథము లం దెక్కుడను వ్యవ 

హరించినట్లు ఒక్క సాక్యుముకూడ లేదు. ఈ “హరికథి అను నామము విష్ణు 
వ్ 

చరిత అను అకసున [పారంభమైనను కాల కనుమున సాహిత్య [పపంచమున 
ఇ 

మలమెలగా ఎ ఏ డేవతామూ రి చరితయైనను “హ “ప హరికథిగా చెలామణి కాజొచ్చినది. 
గం గా త్ో ల 

తరువాత దేవతామూర్తుల చరిితలకే కాక తివి కమావతారము ధరించి అనంత 

7 

విశ్వమును ఈ హరికథానామము అ కమించుకొని ఒక [ప్మకియగా స్టిరపడినది. 
4 

అది యెటు ఆ|కమించినదో అచార్య దొణప్పగారు వివరించుచు, అన్నమాట లివి _ 
; గా 

ఆయన పరివారానికీ ఆయన భక పర్వ 

సరకు సంబంధించిన చరి తలకూ [5 మేణా వి సరించింది. “దేవానాంచ. బుషీ 
॥ అల 

లో 

“అ తరువాత హరి నీలా లతకా లక గాక 

ణాంచ రాజ్ఞాంచోత్కృృష్ట మధనొం పూర్వువృ తాను చరితం ...” అన్న రీత్రిరో 

సు ఇర ఆ వెనుక (ఏహ్మర్ముదులూ, ౯౦ (దాది దేవతలకూ, ఇతర దేవతాగణాలకూ 

J 

3 

అసంఖ్యాక స్థానిక దేవతాకో టి కి, విమ్ణుస్వరూపులుగా పరికీ రులయిన విశ్వంభరాది 
థి 

సతులకూా , పురాణ నేతిహాస కావ్య రూససళాదులతో ఉపళోకితులయిన వమహాప్పరు షులక్రూ 
X 

3 

3 
దేశనాయకులకా, జాతినేతలకూ, శాంతిదూతలకూ, ఇతర చారి తక ఏ రులకూ he 

wv స 

సామాజికాది రంగాలలో సమధిక కృషిని సలిపిన కర్మ పీరులకూ , సతీమత లులక్రూ, 
లా 

రాజకీము పక్షొలకూ, రాజకీయోద్యమాలకూ , మత పవక్త కలక్రరా, వమఠాధిస తులకూ, 

మతాధిపసతులకూ, స్వాములవార్ష క శ్రర, ఉత్తమ పదస్థులకూ రా ఉదారగృహస్టులకూ, 

అమ్మలకూ, బాబాలకూ, వీవీలకా, చిట్టచివరకు సాములకెల టోనమిడు ఆసామి 
య 

యైన మామూలు రైతుకూ ఈ హరికథ వ్యాపించింది. 1] 

ఆం ధసాహిత్యమున గతర [పబంధాదుల వలే హారికథకూడ [పారంభ 
అంటి 9 వళలో నామమైర్నరచ గల [(సభానకా రణమును ఉపసరనమువేసి సి మరికొన్ని [పత్యేక జ | 

లక్షణములతొ నొ క సాహితస్మకియగ స్థిర సిరసడినదని సిదాంతము. | . @ 

హారికథ - నిర్వచనము. 

ఆనేందగును అనుభవించుటకు అర్హ త కల్లినవా రు అనేకు లుండవచ్చును కాని అ 
ఆనందానుభూతిని అవతలివారికి: అందునట్లు అభివ్య కముచేసెడి అధికారముమా। తము 

సన 

11. తెలుగు హరికథా సర్వస్వం - పు॥లు 82, 88. 
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అందరికి అందుబాటులో నుండని అసామాన్యమైన అంశము. అనుభూతిన అధి 

వ్యక్ష ము కేయుటే అంత కషమెనపుకు, ఇక అనుభూతికి ఆభార మైసదానిని ఆశి 
వయా 

వర్తి ందుట ఎంత కష్ట ష్షమో చెప్ప సనిలేదు. చెప్ప (వయత్నించినను అది సంపూర్ణ 

సు చేదు. కొంత వస్తు నిష్టము కి కొంత వ్యక్తి నిష్టము అగును. ష్ 
ద 

ఎంత వై నిష్టత తకుదగ్గరై ఎంత వ్యకి క్రి సిష్టతకు దూరమెన అంత చక్కని అభి 

రం కషసాధ్యమన ఇక ఆ అనుభూతి 
చా 

డా 

నూ 

ర్త. స శ్ర! +3 రగ 
Sa) 

0 (Es C ఫ్ర 
hb Gc 4 ఢ టో 

తో 

[స్తుత విషయము హారికధథ వలన కలిగెడి అనందడును నిర్వచించుట కా 

అ అనందమునకు ఆకర మై న హరికథా స క్రియయొక్క- శరీరస్వరూప నిర్వచనము. 

కనుక అంత ఆసాధ్యమైన అంశము కాదు. కాని అంతమ్మాతమున సులభసాధ్య 

మనుకొనరాదు. నిర్వచన మనగానే, అల్బాతరమై, అసందిగ్గమై, సారవంతమై 

విశ్వతోముఖ మై, సోభరహితమై, అనవచ్యమై యుండవలెనని గదా మహర్షి మాట. "* 

అంతకస్టముకనుకనే వ్యాకర్త రలు సూ[తరచనలో ఆస్ట మాత తగ్గినను పృత్తు్రడు కలి 

గినంత “నంకోషము పొందుదురట. 

ఇక కొందరు పెద్దలు చేసిన హరికథా (ప్మకియా నిర్వచనములు :- 

“ఆ స్తెక్యమును ధర్మాధర్మ ములును సర్వజనమనోరంజనముగ నృత్యగీత 
| 

వాద్యములతొ ను పన్యసించుట హరికథ యనబరగు. అట్టి యౌపన్యాస సకుడు కథకు 

డస బడును. దె వభక్రియు సత్యము భూతదయయు హరికథ యందలి ముఖ్యాం 

జీ 

శనులు అని హరికథాపితామహులె న నారాయణదాసుగారు. 

“భక్తి రస పథాన పురాణగాథలలో ఏదైన నొకటి యెత్తుకొని దానిని 

E కోతల మనస్సుల నాకర్షి ంచునట్లు గద్యములు, నద్యములు, గానములిలో సమ్మేశ 

నము చేసి [పపంచించు చుట హరికథా కాలక్షేప సుందురు అని జయంతి రామయ్య 

పంతులుగారు'!* 

12. అల్పాక్షర మసందిగ్గం సారవద్విశ్వతో ముఖమ్ 

అసోక మనవద్యంచ సూతం సూతకృతో విదుః 
వాయపురాణమ్-59-142 

స్లోభ మనగా అర్థహన్యమైన అక్షరము లేక అక్షర సముదాయము. 
హుం, ఫట్ మొదరిగునవి. 

అర్థ మాత్రా లాఘవేన పుత్తోత్సవం మన్యంతే వై యాకరణాః. 

183. ఆం(ధపత్రీక - విరోధికృత్ సంవత్సరాది సంవిక, సం॥ 1911 

14. ఆధునికాంధ్ర వాజ్మయ వికాన వైఖరి - పు. 112 
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“హృద్య సద్య గేయాత్మకమై అనవద్య వచన రచనాభాసురమె సంగీత ర రా (Ea తో 

సృత్య కలా సమ్మిశితమె ఉసకథావ్యాఖ్యానాదిక బృంహితమె పండిత పామర జన 
ఈ యా i ఖా 

రంజకమెన విశిష కలారూపమె హరికథ' అని ఆచార్య (6 దొణస్సగారు,15 
యా కలి 

“హారికధాగానం యుగయుగాల నుండి తరతరాలుగా [బజానీకానికి భక్తి భావ 

[పబోధకంగా [పచారితమగుచున్న ఒక అధ్యాత్మిక లలితకళా సందేశము. అది 

యొక సారసంత విజ్ఞాన సర్వస్వము. హావభావ [పదర్శనానుగుణంగా పాడి 

యాడుటకు వీలాదలించు నాట్యధర్మ సునిష్టిత పండిత సాహిత్య సమ్మేళనా స్వరూ 

పము" అని హరికథక్యాగేసరులయిన (శ్రీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితులు 

“ ఆపాత మదురమెన సంగీతము, ఆలోచనామృతమైన సాహిత్యముల 

డె ్యరాజ్య భారమును అధ్యక్షించు ఒక అపూర్వమెన (పక్రియ కారికథ.  ఏకకాల 

మున కర్ణ రసాయనము, హృదయరసానందము కలిగించు | పదర్శనవిశేషము' అని 
డా॥ కొరపాటి (శ్రీరామమూ రి గారు.!? 

య ) 

“గద్య పద్య గేయాత్మక సంగీత నృత్యకశళావిశిష్టమగు నొక రూపక[ప| క్రియ 
'హరిళథాకాలక్షేపము” అని నాట్యకళ సంపాదకులయిన (శ్రీ పసలు సూర్యచం[ద 
రావుగారు.]8 | 

“సంగీతము, నాటకము, సందర్భోచిత హావభావ [పకటనాత్మక మైన యభి 

నయము, కవిత్వము, పెనవేసికొన్న కళాన్వరూపమే హరికథ. [శావ్యమైన సంగీ 
తము, లయానుగుణమైన నృత్యము, సందర్భోచితాభినయము, వాకోవాక్యవిన్యాస 
మున గోచరించు నాటకీయత, |ప్రసకాను వస క్రముగా నొరలు చాటూక్తులు, హాస్య 
[పసంగములు, పిట్టకథలు, విమర్శలు విసురులు, చెణుకులతో హరికథ [(శోతల 

15, తెలుగు హరికథా సర్వస్వం -పు॥లు- 78, 74. 

16. “హరికథాపరిణామము” - రేడియో |పసంగము - జనవరి, 1958. 

17. ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వత నీరాజనము, పు॥ 450 

18. “నాట్యకళ - సంపాదకీయము, ఫిబ్రవరి, 1965... 
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నాసందపరవశుల గావించును' అని దాసుగారి ఫీష్మచర్మిత సమీక్షకులయిన (శ్రీ ఎ. 

ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయులుగారు.] 

“కథకుని కళాత్మక నుయిన కథనము భారతదేశమున బహుకాలముగా భ|దా 

యితమైన నిధి. _ చేవకథా కథనము లోకమున “హరికథి నామమున (ప్రసిద్ధముగా 

ఉన్నది” అని నాట్య పేదకారులై న శ్రీ) జమ్ము లమడక మాధవరామళ ర్మగారు.2% 

“నృత్యగీతవాద్యాభినయములే చ|క్రములు, టోధనాభిరతి పెటోలు. మోబి 

లాయిలు. వాజ్యాధుర్యము. కథకుడు డై వరు. ., గోవిందనామ్మశుతి హారను. లయ 

లైట్లు. |బేకులే పిట్టకథలు. గమ్యస్థానము మనశ్శాంతి నిలయము. సభ్యులే 

[పయాణీకులు. హరికథ మోటారు బండి' అని ఒకానొక హరికథకుని చమత్కార 

వ్యాభ్యానము.2! . . 

ఈ నిర్వచనములు కొన్ని సూ కాభాసములు. మరికొన్ని కాక తాళీయ 

సఖ కాదో సూ; త యం a DYN 
ముగా చెప్పుట కాజ లు, సూతవృత్తిపాయములు. మక్ నిర్వచనములలో 

ఏ యొక్కటియు హరికథా స్వరూప స్వభావముల నన్నింటిని ఇముడ్చుకొనలదు. 

సరిగా నిర్వచింపవ లెనన్న ముందుగా హరికథయొక్క స్వరూప స్వభావములను కూడ 

కట్టుకొనుట అవసరము. 

హరికథ దృశ్యకావ్యముల శాఖకు చెందిన అర్వాచీన పక్రియ. అర్వాచిన 

(వ క్రియ యనుటకు కల కోరణము దశవిధ రూసకములలో చెప్పక పోవుటయే. 

తరెశేకాదు “హరికథా” [ప్రక్రియ యక్షగాన |ప్రక్రియకన్న కూడ అర్వాచినము. 

.... హరికథ దృశ్యశాఖకు చెందిన దగుటచే దీని రచనము |ప్రదర్శనలక్యుణుకో 

చేయబడును. దృశ్యగంఠ సమర్థతను. |ప్రమాణీకరించునది, సార్థకకను సమీ 

క్షించునది |పదర్శనము. సఫలమైన పదర్శనమే దృశ్య్యగంథమునకు. సరియైన 

నిదర్శనము. కనుక హరికథా గంథరచనము [పదర్శనానుక్రూలయోగ్యత దృష్టి 

19. 'ఆ॥ నా॥ దా॥ సారస్వత నీరాజనము” _ పు॥ 8498. 

20. “నాట్యకళ” - కథాకథన కథ” అను వ్యాసము - ఫిబవరి, 1965, పు॥ 25 

21. “భారతీయ సంస్కృతి - హరికథలు” అను వ్యాసము = పుట్టపర్తి. . 
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రూసకములందు (సతి పా|త్రను [స త్యేకముగా. ఒకొగాక్క నటుడు ధరించి 

పోషించును. హరికథతో ఆదినుండి 'అంతమువరకు ఉండునది ఒక్క కథకుడే, 

౯త అని ప పాృాతలను సోషించును. రూపకాదులలో (పతిభావంతువైన నటులు 

వృ పా కలను ధరింతురు. సామాన్య నటులు ని సామాన్యపాత్రలు ధరింతురుః 

పగ ఎవరి పాత్రను వారు పోషించుకొ నుట మాాతమే “వారి బాధ్యత, హరి 

కథలో అటు కాదు, హరికథా కథకునకు అన్ని పాత్రల పోషణబాధ్యత యుండును 

కాస ఇతనికి తపస్పకుండగ నటనశ క్తి యుండవలెను. శారీరకమైన ఈ నటన 
శకికోపాటు ఇతనికి రసికజననశీకరణదక్షమగు కథనళ క్కి కూడ నుండవలెను, 

కనుక హారికథారథకునకు సంగీత సాహిత్య నృత్యాభినయములందు మంచి నై పుణ్య 

రూపకములలో అనేక పా్యతధారు లుండుటయే కొక్క, అ పాతధారులు 

యా పాతలకు ఉచిత? చున ఆహార్యములతో నటింతురు. హారికథలో అహార్య 

(పస (వనక చే యుండదు. రూపకాదులలో గల అహార్యము రసస్ఫూరికి మిక్కిలి 
[సయోజ జనకారియైన అంశము. ఆ అహార్యము లేకుండగనే హరికథలో రసన్ఫూర్డి 

౦వ కల్లిం వలసి న [శమ హారికథా ౫ కథకునివై నుండును, 

రూసకములతో సకల కథాంశములు రంగస్థలము పై [పదర్శింపవలసిన దె. 

అనగా దృశ్యకావ్యములలో [శవ్యకావ్యలక్షణము_ లుండరాదు. కథాగమనమునకు 

అవసరమై |ప్రదర్శనయోగ్యములు కాని కథాంశములను అర్థోపక్షేసకముల వలన 
సాధింతురు. హరికథలో అట్లు కాదు. [శవ్యకావ్యమైన 'పబంధములో వలె 

సుదీర్హ ములై న ఆలంకారిక శె 'లికో గూడిన వచనములు, అనేక విధములైన వర్ణ 

నము లుం సను. అనగా హరికథలో దృశ్యరీతిసంబంధములై న వర్ల నలు కలిసి 

యుండును. హరికథను కొందరు యక్షగాన [పబింధమని యనుటకు దీనిలో దృశ్య 
[శవ్య గంథముల లక్షణములు ఇట్లు చేరుటయే కారణము, 

హరికథలలో సందర్భోచితముగ పిట్టకథలు, |ప్రాస్తావిక ల్లో శోకములు, హాస్య 
[పసంగములు, “్రమ[దమారమణ గోవిందో హరి”, మొదలగు హెచ్చరికలు 

ఉండును. ఈ అంశములేవియు [గంథములో నుండవు, రూపకములలో ఇట్లు 

(గ్రంథము లందు లేనియంశము లేవియు రంగస్థలముపై. జేరవు. అందువలననే 
హరికథ |పదర్శనవేళ సాంతముగా కథానిష్టము కాధు. కొంత కథకనిస్టముకూడ. 
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హరికథలలో రూపకములలో నుండు సద్య గద్య గేయము లుండుటయే 
కాక, రూపకములందుండని “తొహరా” లనబడు ఆభ్యానగేయములుగూడ 

నుండును,22 

రూపకములలో సన్ని వేశమునకు తగిన దృశ్యములు రంగస్థలముపై [ప్రద 
ర్మింపబడుసు. సన్నివేశమునుబట్టి దృశ్యములు మారుచుండును. కథానుకూల 
వాతావరణ సృష్టికి ఈ దృశ్యములు చాల సహాయకారులు. హరికథలో ఈ దృళ్య 
ములే యుండపు. కథాపారంభముసుండి కథాంతమువరకు సుండు దృశ్య మొక 
టియే. రసస్ఫూర్రికి దోహదము చేయ ఈ దృశ “దృశ్యము'లు హరికథలో లేని 

లోపమును కథకుడు తన శ కిలో  పూరింపవలెను. 

.... దృళ్యరీతులలో హరికథ శేవలము కథక కథనై కమ్మాతా[కిత [న | క్రియ, 
అనగా హరికథలోని సర్వాంశములు కథాకథకుని కథనము పై నాధారసడియుండును. 
ఇతనికి తోడుగా ఫిడేలు. హార్మోనియము, మద్దెల వాద్యములను వాయించుచు ముగ్గు 

రుందురు. కొందరు హార్మోనియమును గూడ “కోడుచేసికొందురు. కథకుడు చేతిలో 
చిరుతలుంచుకొని తాళము వేయుచుండును, 

ఇవి హరికథయందలి పిధానాంశములు, ఈ అంశముల నన్నింటిని కలిపి 

పినచేసి అలిన హరికథాసూ [తమిది :- 

22. 'తొహరా' అను ఆభ్యాన గేయము (దుతకాలములో నడచు నొకవిధమైన 
భందస్సు, ఇది తెనుగు సంప్రదాయమునకు చెందినది కాదు. మరాఠీ 
భాషలో గల “దోహరా" .అను భందోవిశేషమునకు సంబంధించినది. 
ఇది “ద్విధారాి శబ్దమునకు వికృతి. దీనికి “డోరా” అనికూడ- పర్యాయ 
స్రాచకమున్నది. దీనికి. (పాననియమము, అంత్య పాస నియమము, 

| సడలినది.. “లావణి "యని మరియొక మహారాష్ట్రియ రచనకూడ కొంత 
.._ కొంతగా. తెలుగు హరికథలలో కలదు, 'లావణికూడ తొహరా వంటిదే, 
.. దాసుగారు ఈ '.తొహరా” 'లకు బదులుగా “మంజరి” అను భందో 
విశేషమును వాడుకొనిరి, ఇది'తెలుగునందలి మంజరీద్విపద కాదు. 
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సంగీత సాహిత్య నృ త్యాఖినయ వే త యగు కథకు డొకజె 

హార్య కనడ. బహుసా తాపరిహొపకుక్ణా వ _దృశ్యాంతరరహిత రంగ 

స్టలమ్యుపె నై బై విధ చనుక్కా-రథోరణీయుత ఉపన్యా సె సకమాత) 

సాధనముతో క ల్లిందు రససూ రికి అకరమగు (పబంధసద్భశ ఆఖ్యాన 

గయాత్మక దృశ్యరితి పహారికథ, 

పారికథ.- యయగాసము 

హరికథ, యక్షగానము మొదటి సుండియు ఒకే శాఖకు చెందిన [పత్యేక 

[ప్మకియలా ? లేక (పారంభమునందు ఒకే (స్మకియయై కాలానుగుణముగా (పాంతీ 
యాధిరుచులనుబట్టి రెండు పత్యేక [పకియలుగా మారిసవా ? అను విష షయమున 

సాహిత్య పరిశోధకులు కొంత చర్చ చేసిరి. 

“ఆరంభంలో యక్షగానమూ, హరికథ ఒకటే అయినట్లు చెప్పడానికి 

గూడ దృష్టాంతము లున్నవి .... సిదెందయోగి భోమాకలాపంలో హాస్యగాడె న 
ళం శు యా 
చ 

మాధవీ, చివర ఎప్పుడో చేరుకొనే కృష్ణుడూ లేకపోతే యించుమీంచు అది కూడా 

ఏక వ్యకి [పద సన మే. దానికితో % ఆందులో కవి పళంస గల పద్యంలో 
ఖో అన్ 

“జనులార వినుడి హరికథ విన ఇగుక గలిగె నేని అని (పారంభినూ ఆ కలాపం 
అజాన్ 

హరికథ అని 'పేర్కాకబడింది .... యక్షగాన. (పదర్శనానికి. వేర్వేరు పా[తలు 

సంధివ చనాలు చెప్పే సూ[తధారుడూ అవసరము కదా, ఆ సందివచనాలు చెప్పే 

సూ తధా డే సీర్వేరు పా[తలు నటించడానికి సేర్వేరు నటీసటు లక్క రలేకుండా 

ఆ పాాతలన్నింటినీ తానే కథాకథనంతో & కలుపుకొని నటిస్తే యక్షగానం నేటి హరి 
కథగా పరిణమించింది. ' అవే దరుపులు కరిదార్థాలు, సంవాదాల్ను పద్యాలూ 

ఇందులోకి వచ్చాయి” ఆని (శ్రీ బాలార్యతపు రజనీ కాంతరావుగారు. 23 

“వానిలో నేదో సాదృశ్యము లేదనలేము. కొని రెండును పూర్తిగా 
వానియుత్స త్తి తి. పరిణామములనుబట్టి యభిన్నము. లనలేము, జక్కుల కథలు, 

జంగం కథలు, హరికథలు, బుర్రకథలు ఇవి యన్నియు గానరూపమున( గథా 

ఖ్యానమే |సధానాశయముగా (బారంఖింప(బడినవి. కావున దత్త చ చనా(న|క్రియ 

నిత, “ఆంధ్ర వాగేయకారచరిత్రము” - పు. 466 



ల0 

లలో. గొంత సాదృశ్యము గోచరించినను, వాని వాని [పయోగఫక్కికలు వేలు, 
[పయోజనములు వేలు” అని ఆచార్య (శ్రీ యస్వీజోగారావుగారు.2* 

చేయు కథకుడు కథాసందర్భమున వచ్చు 

పాతల మధ్య పరస్పర సంభాషణ స్థాయీ భేదనుకో సాగినూ సంధవచనములలొ 
ae. 

కథను కలుపుకుంటూ కథలోని భూమికలనన్నింటిని తానొక దె 
షా 

సటించుచున్నాడు, 

కనుక యత్షగానమునతు హరిక థాగానమునకు వ్యతా శ్ర్సము లేవని బుజుపు చేయ 

వచ్చును.” అని *“కథళరత్న'" శ్ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీకీతులుగారు.2” 

“యక్షగాన హరికథలు రెండింటికిని పొమ్యుములు కంటు వె షమ్యమ 
వూ. 

లేక్కువగా నున్నవి. యక్షగానములలో సూత్రధారుడు చివరవరకు నుండును 
నహుసా రలు కూడ నుండును. హారిశథలలో ఒకడే కథ నుపన్యసించును 

ప | పదర్శనా వకాశము లేనియెడ ఏక కపా తాభినయమునకు పనికివచ్చునని హరి 

కథలను రచించి యుందురు. యతక్షగానసులు [పదర్శనయోగ్యములు. కాని 

హారికథలు ఉపన్యపించవలసిన (పకియలు, హరికథలు అధునికములు. యక్ష 

గానములు |పాచీనములు. యక్షగాన రచనాకాలములో హరికథా రచన చేయబడి 

నట్టు తెలియరాదు, కేవలము అధునిక యుగములో తెలుగులో ఆరంభించిన హరి 

కథకులు మాతమే తమ హరికథలను యక్ష గానములుగా పేర్కొనిరి" అని 

డా॥ జి, నాగయ్యగారు.పో 

“స్వకృతే మృదు యతుగాన (పబంధసరణి 

వివిధ చేశంబులం విన్న పెద్దలు గల 

పలు సభల హారిభ ః క్స్ నుప పన్యసింప 

"లేని సంగీత కవితాభిమాన'మేల (3 

pr 

హరికథా పితామహులె స శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగారు.2? 
(= 

వ “ఆంధ యక్ష గాన వాజ్మయ చరిత్ర _ పు. 7రి 

25. “హరికథా పరిణామము” = రేడియో (పనంగము, జననరి 1958 
26. దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమిక్ష" - పు॥లు 248-249 

27. దాసుగారు వాసిన “హరికథ” అనువ్యాసము. ఆంధప, త్రిక సంవత్సరాది 

సంచిక (1911) 
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ఇంక ఎందరెందరో హరికథా (గంథరచయితలు తమ హరికథా |గంథము 
అను యక్షగాన [పబంధములనియు, యక్ష గానములనియు పేర్కొనిరి. హరి 

కథను యక్షగానమన్న హరికథకులలో శ్రీ బాగేపల్లి అనంతరామాచార్యులుగారు 

ఆద్యులు, హరికథను యక్షగాన[ సబ బంధ మన్న వారిలో "న నారాయణదాసుగా రొకరు. 

క్షగానే (ప్మకియకు, హరికథా [ప్యకియకు కొంత నాదృశ్యమున్నదని 
హహ వ్ అపర లా ల ఆ జ అ గ వ వ. 

పై అభి పాయములల్ గల సమానాంశము, సాదృ్యశ్యమున్నమ ట సత్యమే. అ 

సాదృశ్య మే అనిచి సందంధచప్చుకు అవకాశ మేమున్నది * కాని ఆ సంబంధ 

గి 
చున్నది. హరికథా స్యక్రియ పుట్టుపూ ర్వములనే [తవ్వినచో హరికథకు యక్ష 

మెటిది ; అను డానిదగర మాతము పై అభి పాయ ములలో భేదము కనిపించు ట్ర 

జా గానముసము ఉన్న సంబంధ మేదో బయటపడును, 

హా థా [పక్రియ కీ ర్రన అను పేరుతో పుటినది. మహారాష్ట్ర దేశమున అను 
య: 

అంశములో నెవనికి రెండవ ఆధిపాయము లేదు కదా, కనుక హరికథ పుటుకకు 
FE " అ 

యక్షగానమునకు సంబంధము లేదనియే కదా అందరి భావము. 

న్ 
రో ష్ట్ర 

pA bE 
రో g ల? ఫో స్ ౪8 ప్ Cs 4 ౬ బని లి ల్ -] రో వ జ కై ళ్ 

గూడ నిట్లు తెనుగున. హరికథలు చెప్పిస మహారాష్ట్రీయులు కలవని సాక్ష్యము 
రు 

లున్నవి కదా. రససూ కూ ర్తి కట్టించుటకు యక్ష గా "నమాళ్గముకన్న హరిశ థామార్గము 

చాలి [శమ యని తెలిసియు ఆ పండితులు హరికథలు 'చెస*టర జ ్జ ళ్ లా కారణము మాత 

దేశ (ప్మకియపై గల అభిమాసము కడా. లేదా ఎన్నో తరాలనుండి వచ్చిన అను 
బంధము. ఈ రెండును కాదన్నచో, సులభమార్గమువ్నపుడు కష్టమెన విధానమును 
ఎంత తెలివితక్కువవాడు కూడ చేపట్టడు. జనుల ' నాక 
అసలే చేపట్టడు, యక్షగానమునకు మహారాష్ట్ర, [సభువుల కాలమున ఎంత రాజ 

యోగము పట్టినను, హరికథకు రంగయోగము సాంతము అతేటండగ టోలేదు. 

కనుక హరికథగూడ యక్షగానముతోపాటు' ఉన్నయే కదా, . 
యా 

q £0 



ర్2ి 

19 న శతాబ్ద మధ్యభాగమున చెప్పిన హరికథలలో గూడ మహారాష్ట్రీయము 

లయిన అభంగములు, దోలీ వృత్తములు, పాండిత్య [పదర్శకములై న సుదీర్హోపోద్దా 
(టు 

బు 

తములు కలవు కడా. నేటికిని “తొహారా”లు కస్పడుచున్నవి కదా. ఇవి 

వి ఏ. విధముగను యక్షగాన EE ౩ యశో సంబంధనములేని అంశములు కడా, 

శక యంశను లన్నియు చూచినపుడు హరికథకు యక్షగాసమునకు ఉన్నది 

జన్యజనక సంబంధము కావనియే యనిపించును. కాని శ) రజనసీకాంతరాపు 

గారన్నట్లు యక్ష గావయి అందలి దరువులు, కందార్గములు, సంవావములు, పద్య 

ములు హరికథలలో చేరినమాట యథార్థ ము. కాని యివి యిట్లు చేరుట హరికథ 

లపై యక్ష్మగానముల (ప్రభావమును సూచించు ను___అవి ఎందులకు అనుకొనరాదు ? 

జన్యజనక సంబంధమని యేల యనుకొనవలెను ? 

అ మాటకు వచ్చిన కన్నడదేశమునందు. యక్ష గానమును కూడ హరికథగా 

చెప్పు పద్ధతి ఒకటి అధునిక కాలముస బయలుదెరినదని శీ) ముట్నూరి సంగమేశం 

గారి “అసలు వేషరచన కూడా మానుకొని మద్దెల, _జేగంట,. హార్మోనియం, 

(శతి అనేవి సహాయంగా తీసుకొని ఒకాయన యక్షగానరచన గానం చేనూపుంపే, 
మరో నలుగురు పెర్వేరు ప్యాతలను పంచిపుచ్చుకొన్మి కులాసాగా నాటకీయపద్దతిలో 
సంభాషణలు నెరపడం అనే మర్యాద కూడ దక్షిణ కన్నడ ప్రాంతంలో పాతిక 

ముఫ్ఫై యేళ్ల నుండి బయల్లేరింది, దీనిని _కాళమద్దెల' అని పిలుస్తారు. ఇందులో 

అటగాని, అభిన యంగాని వేష ంగాని ఏమీ లేవు. ఒకరు చెప్పే హరికథ నలుగురు 
పంచుకొని చెపు తూన్నట్లుంటుంది"ిః అన్న వాక్యములవలన తెలియుచున్నది, ఇది 

యక్షగాన (ప్మకియపై హరిక థాాప[కియ [(పభావమ మును సూచించును. అంతే కాని 

ఆధునిక కాలమున బయలుదేరిన సంపదాయమగుటచే జన్యజనక సంబంధమును 

నిర్ధారించు టక ఉపయోగపడదు. 

కనుక పై అంశములలో నెక్కడను హరికథా యక్ష గానమలకు జన్యజనక 

సంబంధమును డ్రువవరవెడి అంశములు కన్సడవు. కన్పడునవి, సదృశాంశ ములు. 

28, 'బయలాట' అను వ్యాసము - _ అంధ్ర ప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక - 

4-1-1956, పు. 64 
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సాదృశ్యము లెక్కువగానున్నను జన్యజనక సంబంధ మంటగట్టుట శాస్త్రయము 

కాదు. _కౌవ్యమునకో [పబంధమునకు ఎన్ని సాదృశ్యము లున్నవి 7 . దశవిధ 

రూసక ములలో ఎన్ని సాదృశ్యము లున్నవి ? కావ్య ననింధములకుగాని,. దశవిధ 

రూపకములలో నొకదాని కొకటి గాని జన్యజనక సంబంధమును ఏ సాబ్రాతీవే త త్త 

మన తెలిపెనా? ఇక యక్షగానములసు గూర్చి పరికొ న. చేసిన ఆచార్య, 

శ్రీ యస్వీజోగారావుగారు “హరికథ నుండి యక్షగాన ముత్న శ్రియైనదని యెవరై స 
నన్నచా * నది ముధావాద మగును. అదియు(గాక యీ వాదము యక్షగాన నొమో 

తా తిని సమర్థింపదు గదా. ఇంక యక్ష గానమే హరికథగాం. ఐరిణమించినదను 

వారును గొందటు గలరు. కొని యిదియు సవిచారమూలకమగు సభి ప్రాయమే... 

రెండింటి యత్న త్తి శేర్వేజనియ్కు రెండును గొంత సచృశ|పకియ లగుటచే 

వానికి జార్మితక 5 కారణముల పలన సాన్నిహిత్య మేర్ప్చుడంగాల గొంతక గొంత 

సంబంధమును నేర్పెడెనని తలంసవలసి యున్నది" అని నిగ్గు శేల్చిరి. 

కనుక హరికథా యక్షగాన |ప్మకియల కున్నది జన్యజనక సంబంధము 
కాదు శకి రెంటగల సాదృశ్య సాక్ష్యములచె అసిపషించునది, ఏనికు కున్నది సాహచర్య 

సంబంధము. 

హరికథ - డాసుగారు 

నారాయణదాసుగారికి రసికలోక మిచ్చిన బిరుదము హారికథాపితామహుడు 
పితామహ శబ్దమున కర్ణము బ్రహ్మ యని కదా అనగా ఈ బిరుదము (పకా 
రము నారాయణదాసుగారు హరికథా |ప్మక్రియకు ఆద్యులు కావలెను. అంతే కాదు. 

ఈ బిరుదము |పకారము దాసుగారికి పూర్వము హరికథలు లేవా? హరికథా కథ 

కులు లేరా ? అను [పశ్నల కవకాశము కలుగును. కాని నారాయణదాసుగారు 

హరికథారంగమున (పవేశించునాటికే అంధదేశమున హరికథా [ప్మకియ కలద 

నియ, హరిదాసులు కలరనియు, హరికథా గంథక ర్త రలు కలరనియు తెలియు 

చున్నది. ఇక మరి నారాయణదాసుగారు హరికథా. ప్రక్రియకు... ఎట్లు. ఆద్యులు ? 

వీరి ట్ల హరికథాపితామహ బిరుద. మెట్లు సార్థకము 

దీని కొక్క'టే సమాధానము __ దాసుగారు. హరికథా (పక్రియను అనేక 
విధముల అభివృద్ధిచేసి దాని బహుళ (ప్రచారమునకు కారకులయిన మహాపురుషులు. 

29, ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత - పు. రిని | 
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ఆం|ధచదేశ కోణి యంతట హరికథా వీజాలు చల్లిన పెద్ద రైతు. అస్థిపంజర 

ముగా నున్న హరికథా ప్యకియను సమాంసలముగా తీర్చిదిద్ది ప్రాణ [పతిష్ట చేసి 

ఆం ధదేశ మంతటను ఉర్పన ములు చ చేయించిన ఘనులు, కనుక ఈ (ప క్రీయ 

(ప్రధాన [పచారకుడుగా ఈ విరుదు సార్థకము. పెద్దనకు పూర్వము తెలుగున 

కవిత పుష్కలముగ నున్నమ పెద్దనను కవిశాపితామహం డనుటలేదా ? 

మరియొక విశేషము... దాసుగారు హరికథారంగమున | పపేశించువరకున్న 
హరికథాచరి త దాసుగారికి పూర్వమునందున్న చారి [త్రిక పూర్వరంగమే కొని, దాసు 

గారి హరికథాకథక జీవితమునకు మ (తము వూర్యరంగము కాదు, దాసుగారి పై 

పూర్వ హరికథల [ప్రభావము వీసమంతై నను లేదు. దాసుగారు హరికథా కథకు 

లగుటకు కారణములు మూడు. వారి స్వభావలక్ష ణమైన సంగీత పియత్వము 

మొదటి కారణము. ఇది ఆంతరంగిక మైన ఆజస్మ సిద్ధమైన కారణము. దాసుగారు 

విద్యార్థిగా నున్నప్పుడు విజయనగరము నందు యక్షగాన [పదర్శనము లెక్కుూవగా 

జరుగుచుండెడివి. ఇవి చూచినపుడు అభినయము పై ఆసక్తి 'హచ్చినది. ఇది 

రెండవ కారణము. విజయనగరమందే కుష్పునా ్ యమీనాయుడు అను దాకీణాత్యుడు 

(ధువచర్శిత హరికథను అడుచు పాడుచు చెస్పుటను జూచి దాసుగారు, సంగీత 

సాహిత్య నృత్యములకు హరికథ సరియైన స్మకియ యని నిర్ణయము చేసికొని 

హరిదాసుగా మారిరి. ఇది మూడవ కారణము, ముఖ్యకారణము, 

ఒక్కక్క మహావ్యక్తి కరస్పర జే ఒక్కొక్క [వ క్రియ అమృతత్వము 
సాధించును. తిరుపతి వేంకట కవుల వలన ఆధునిక యుగమున అవధాన [స క్రియ 

అట్టి గౌరవమును. గడించుకొ న్నది. అప్లే నారాయణదా సుగారి వలన హారికథా 

(వక్రియ [పజలను (పతిదినము: పలకరించు దగ్గరి చుట్ట మెసది. 0 దాసుగారు హరి 

కథను చేపట్టినది 1888 లో. అప్పటిదాక హరికథా[స [కీయ ఎక్కడనో మారు 

మూలిలందు ఏదో ' కొంత మంందిచేత - చెదురుమదురుగా సలుకరింపబడుచు నామమాత్ర 

ముగ నున్నది. అట్లు ఎక్కుడనో మారుమూలలందు అసూర్యంపశ్యగా, అనాథగా 

సక్కీయున్న . హరికథా ప్ర కియ కళాకళ్యతులయిన - దాసుగారి : కరగ ;హణముచేత 

30 'విత్రముగా. చెళ్లపిళ్ల వేంకటకాన్రి గారి, ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి 
సాహిత్య జీవితములలో. సమానాంశము లనేక మున్నవి. ఈ. పోలికలు 

“ చెళ్లపిళ్త-ఆదిభట్ల "" అను వ్యాసరూపమున అనుబంధముగా కలవు. 
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సాటి (ప, క్రియలకో పోటీపడి ఆరు దశాబ్దములు |పభుత్వను చేసినది. అంతింతని 

యసలేని యెనలేని [సకాశ క ముతో ఆగద్దో్యతియైనది. సూర్యచం|దుల నెరుగని 

అంధులు వందలకొలది యుందురుకాని, దాసుగారు [గహించిన హరికథాజ్యోతి 

వెరుగని అంధుడు ఒక్కడయినను ఆం|ధ దేశమున లేకు. దాసుగారు చేపట్టుటకు 

హరికథను , పత్యతముగా నెరిగిసవారు అక్షరాస్యులలో కూడ తక్కువ, 

దాసుగారు చేపట్టిన తరువాత హరికథను ఎరుగని నిరక్షరాస్యుడు కూడ లేడు. దాసు 

గారి ప రికథకు టిక్కట్టు పెట్టిసను | హార్మపాంటయిల నుండి బండ సుద వచ్చిన 
ర 

పలు, అందక వెనుతిరిగి నిస్స ్ఫ్రహతో వెళ్లిన సందర్భము లనేశము. డాని 

కొకచే కారణము. వారు కేవలము పు స్తకముసు వల్లించెడి హరిదాసు. కాదు. 

ఒకే వ హరికథ భిన్నఖిన్న [పదేశములలో [పేత్షకుల అభిరుచి నిబట్టి సంగీతసభగనో, 
సొ 

హిత్యసభగనో, శాస్రసభగనో మారుచుండెడిది. సభాఖిరుచినిబట్టి సంగీత విద్వాంసు 

లకు మహో సంగీత, విద్వాంసులుగ, నృత్యక ళామర్శజ్ఞులకు మహాఘృత్యకళామర్మళ్డు 

లుగ సాహితీ సే త్తలకు మహాసాహితీసే త్తలుగ దర్శన మిచ్చిన సర్వకళాస్వారస్య 

స్వరూపులు, హరికథకు గజ్జెకట్టువరకు "దాసుగారు కేవలము హారిదాసు. గజ్జె 

కట్టిన తరువాత కొంత సేపు మహానటుడు. కొంతసేపు మహాగాయకుడు. కొంత 

పప్ప విద్యాస్నాతకులను గూడ తికమకలు పెట్టించు విద్వద్విద్వద్వరుడు. కొంత 

"సేపు కడుపుబ్బ నవ్వించు విదూషకుడు. అది యిది యననేల సభాభిరుచినిబట్టి 

యే యవతారమైన నెత్తగల మూ ర్రీభూత సకలకళాస్ఫూరి. 

దాసుగారి హరికథను విన్నవా డెవడయినను, హరికథా [పారంభమునకు 
ముందు “శంభో” అని పెద్దగ పెట్టు వారి కేకను |బతికియున్నంతవరకు మరువ 
లేడు. అ ధ్వనిని విని రచనలలో (పతిధ్వనించిన కవు లనేకులు. 

దాసుగారి హరికథ పామరులకే కాదు. పండితులకు గూడ ఆనంద పదము, 
విజ్ఞాన్మ పదము. విద్యాశూన్యులనే కాదు విద్యామాన్యులను గూడ సద్యుఃపరవశు 

లను జేయు పరుసవేది. 'దాసుగారి హరికథను సమకాలిక ప్యతికలన్నియు పనికట్టు 
కొని పశంసించినవి, ఇక సునిశిత పరిశీలకులయిన కవు లూరక యుందురా + 

పైగా సదసాకృతులకు తమ కృతులలో అక్షరాకారములు కల్పించి తృ ప్పి చెందుట 
కవులకు స్వభావలక్షణము కదా. చం|దుని జూచి సం|దము పొంగుట, అంద 

మును జూచి యానందము చిందులు [తొక్కుట సార్యకాలిక సత్యములు కావు, 
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| పాక్షిక సత్యములు, కాని జగదానందకరుడయిన కవికి జగదానందకర మైన 

వస్తువు లభించిన కలుగు. ఆనందము మారుత్మప్రసరణము వలె సార్యకాలికయు. 

మంచి ముడిపదార్థము లభించిన వారు చి[త్రీంచు అక్ష రాకారములు అకరాకారమునై 

“ నిత్యనూతనములై. దర్శనీయము లగునని కవుల అశ. ఇక ఇట్టి ఆనంద పదమైన 

వస్తువు లభించిన మౌనము వహింతురా? వారి కలములు కిదను (త్రొక్కి సేవి, 

కరుణ(శ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాన్త్రిగారి లేఖిని నారాయణదాసుగారి మహస్సు స్వర్ణ 
మండెట్టు తిరుగుచున్నదో ఊహించి వివరించుచున్న విధానము__ 

“ఎనండురా ! యచట తెండిం కొక్కంగ్లా" నంచు 

అమృత రతకులకు నా నాజ్ఞ దమొసంగి 

స సుధ కంశు మా హరికథ "ల లెస్స యని బృహ 

స స్పతితో డ నర శ్రగానణము నెజిపీ 

వమమ్మ వాణి! యేదీ. పిఇ! సరికొత్త త్ర 

తీవలా” యని. గిరాంబేవి నడిగి. 

“ఆగవే రంభ ! ఆహ సములు గాదు 

. (కపి పట్టు 'మటంచు తప ప్వు దిద్దె 

“మయా ! (కొత్త సంగతులే” మటంచు. 

గ్రువ్మ మాససపుత్తుని పలుకరించి 

ఆదిభట్ల నారాయణాఖ్యము మహస్సు 

తిరుగు విందందు స్వక్షమ్యందిరము లందు”! 
ఇన్ని మాటలతో పని"యేల?:. హరికథా పకకి కియను స్త కేందియు సంత 

| రులను ముగ్గొ ₹; సార్మదకళాకేర్యదమగా తీర్చిదిద్దిన ప హరికథాకల్పన మాట్లు శ్రీ  ఆదిభట్టు. 

er దాసుగారు. హరికథ్యాప్యకియకు. ఒక ఉదా త్తస్టానము నిచ్చి ప్రచారదు. చేసిరి 

గాని డాని, నొక కాలక్షేప ప్రక్రియగా, ఒక వినోద కీడగా దేశమునందు. (తిస్పలేదు. 

"తవ, జాతి యంచు. శగ్గవర్మ క్త, నీతి నె నెలకొల్సు ఒ ఒక  అమూల్యసాధననము గాభావించిరి. 

31, “ఉదయశ్రీ” ఇ కృతము - అదిభ ట్ర నారాయణదాసు. 



8) ర్? 

ఈ పక్రియ కల్గించు ఆనందమును (పధానమైన అ ఉపడేశబొషధదునకు ఒక అను 
పానముగా మ్మాతమే ఉపయోగించుకొనిరి. అందులకే వారి హరికథ లన్నియును 

భగవత్సంబంధములు, నీతిబోధకములు. హరికథపై, హరికథకునిపె దాసుగారు 
| యె 

వెలిబుచ్చిన అఖ్మిపాయములు వారెంత భక్తిిశదలతో హరికథను ఆరాధించిరో 
2 D0 

తెలుపును, 

“ఆ సోభయసు ధర్మాధర్మములను సర్వజనమనోరంజకముగ నృత్య గీ గీత 
అ 

pm 

రథకు(6డన6ంబడును, సళ యు, సత్యము, భూతదయయు హరికథ యందలి 
| =) 

ముఖ్యాంశయులు,” 

' హరికథాశవణము వలన (శ్ తలకు నిఖిల శే యోథివృద్ధి యగును. 
కథకులకు గూడ ధర్మార్థ కామ మోక్షములు లధించును. [నుతి స్మృతి విజ్ఞా 

నమ్ము శబ్లానుశాసనజత, అధిధాన పవీణత, ఛన్లః| పభేదపేదిత్వము, అలంకార ది షు ఖ్ ద 
కొశలము రసభావ పరిజ్ఞానము, దశస్థితి చాతురి, నానాభాషావె శవ్యుము, సర్వకాకు 

దా 

విశారదత్వము, కలాళాస్త్రనై పుణి, తూర్య| తితయచాతుర్యము, హృద్యశారీరశాలిత, 

లయ కాల కలాజ్ఞానము, [పభూత, [పతిభోద్భూతభాక వ్రము, సుభగగీయత 
అజా 4. 

దేశీయ రాగాధిజ కైత్వము, వాక్చటుత్వము, సభావిజయ సామర్థ్యము, రాగద్వేష పరి 

త్యాగము, ఉచిత జ్ఞత, నార్జత్వము, అనుచ్చి షోకి నిర్బంధ, సూత్నధాతు 

వినిర్మాణదక్షత, పరచి _త్తపరజ్ఞానము, [ప్రబంధ పగల్భత, [దుతగీతవిరచనానై పుణి 
య | 

పద్యాంతరవిధ గత, [తిస్టానగమన (పొడి, పివిధాల ప్రి నిపుణత, విశేష వధానశ కి 
యు 0 కీ 

రమ్యరూపము, స్వేచ్చాసంచారము, స్వతంత్ర జీవన సము వాగ్గేయకారు(డగు ను త్తమ 
కథక నిలక్షణము లు, 

“ఘన శంఖమో యన గంఠంబు పూరించి 

మేలుగ (శుతిలోన మేళవించి 
సియవమము తప్పక నయ ఘనంబులం 'బెక్కు_ 

రాగ భేదంబుల రక్ కీ గా ల్సి 

బంతు గర్చీన పగిది కాలజ్ఞ్ఞతన్ 

జాలి మూర గనలొప ఎ సరము పాడీ 



ర్రి 

చక్కని నృత్యము సర్వర సాను కరా 

లంబుగాలు నఖినయంబు చేసీ 

స్యకృతి మృదు యత.గాన (పబంధసరణి 
రా i PP 

వినిధదేశంబులం విన్న పెద్దలు గల 

పలు సభల హరిభక్తి నుపన్యసింప 

"లేని సంగిత కవితాభి మాన నేల ? ** 

శః యభి| పాయ ముల వలన దాసుగారు హరికథను దంత గ్రగ్ధాభ కలతె 
(| అజ 

ని “భత. వ అన = a ఇ” sw me లో న్ ఉపాసించిరో, ఉ తమ కథాకథకునకు ఏ య లక్షణము లుండసలెనని భానించిరో 
అంటే 

తెలియుచున్నది. ఇపే మరియొకచోట కావవెనని కల్పించుకొని చెప్పిన హరిదాస 
' a) 

లతణసము 

సాత్వికాహార నిరతః సర్వభూతదయాప ర 

సంసార విముఖో యోగీ హరిదాన ఇతి స్మ ప్రత?! 33 

దాసుగారు చెప్పిన ఈ లక్షణము లన్నియు ప =రిదాసులలో నుండుట సాధ్య 

మగునా ? అని వెంటనే కలుగు సంశయము, ఉండవలెనని వారి ఆశయము. ' 

సరియైన హరిదాసు చాల ఏ గొప్పవాడనియు, సామ మాన్యులు హారిదాసు గొప్ప 

తనమును (గహింప లేరనియు దాసుగారు అన్న మాట లివి___ 

నాగస్వరము పాట నాగుపామెజులస 

తుంగ దుబ్బునం డిస మెస్టుమి యణుంగు ? 

జాని యెబుంగు సుజానుల మజుంగు 

"జ్ఞ యేమెస్టు హరిదాసు "ెజింగు 134 

దాసుగారు హరిడానులకు అంతకు మం చెన్నడును లేని అత్యున్నత గ సానము 

కల్చించిరి. దాసుగారికి పూర్వము ఆంధ. దేశములో హారికథభకులే తక్కువ. 

తిని, దాసు గారు [వాసిన “హరికథ అను వ్యానము -- 
ఆంధ పత్రిక, సంవత్సరాది సంచిక, 1911 

దాసుగారు చెప్పిన ఈ లక్షణములు సంగీత రత్నాకరము నందలివి. 

83. శ్రీ హరికథామృతము - పు - 81 

84. జగజ్జ్యోతి - [పథమ - పుట = = 63 
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ట్ర్ జో 

ఉన్నవారిలొ కూడ హరికథను ఒక గొప్పకళగా ఆరాధించి, ఒక గొప్ప [ప్మకియగా 

తీర్చిదిద్దగల [పతిభావంతు లంతకఠ౦ఖ తక్కువ. రికథా (ప్మక్రేయను జీవనో 

పాధిగ నుపయోగించుకొనువారెక్కు.వ. హరిదాసుల er లొపము వలన గాని, 
దై న్యస్థితి కారణము వలన గాని (ప్రజ జ లకు హరికథల పై ఆస కి పెరుగలేదు. హారి 

అవ 

దాసులు కూడ ఊరి పెస్ప సల చెంత “చిత్రము చిత్తము” వలెనయుచు వారి లౌకిక 
వ్ | 

జీవితము గడపుచుం డెడీవారు. దానితొ హరిదాసులన్న లౌకిక [ప సంచము 

నందు గొరముండెడిది కాదు. ఇక గజారొహాణములు కాని, రాజ సత్కారములు 
న జీ 

wean) 

కాని మానసిక దారి|ద్యముతొ నున్న ఈ హరిదాసుల ఊహాపథములలో కూడ మెద 

GJ ధం £9 యి త్రో G డ్ Bre బి 
చిజా 
తిలో నున్న హారికథకునకు అత్యున్నత స్థితి కల్పించిన 

మహనీయులు దాసుగారు. దాసుగారు హరికథకులుగా గండ పెండెరములు గడిం 
చీరి. గజారోహణ గెరవములను పొందిరి. రాజాస్థానములందు సత్క_రింప 
బడిరి. ప్రముఖ పట్టణము లన్నింటి యందు సన్మా నింసబడిరి. సంగీత కళా 
శాలలో |పిన్నిపాలు పదవి నలంకరించిరి. లెక్కలేనన్ని బిరదనులు పక్క జేరి 
నవి. అవి యివి యన నేల? హరికఠకథకులుగా దాను గాటు పొందని గౌం 
ద ఎదే మ అదు, లి 

లో ఇ! ల ఖల అలి బలో జల ఓ అ ఒం ఇటు హరిక థా ప్మకియకు పండితమండలి చెత కూడ | పణామయులు చేయించిన 

[పజ్జ్ఞాస్వ ్వరూపులు దాసుగారు. దాసుగారికి పూర్వము హరికథను పండితులు గౌరవ 
దృష్టితో చూచెడివారు కారు. కారికథను నొహిత్య గంధములేని సామాన్య జనుల 
యందు భకి జ్ఞానములను నెలకొల్పుట కుపయోగపడు (ప్రజ్రియగా మాత్రమే 
పట్టంచుకొ నడివారు. హరికథయన్నను, హరిదాసు అన్నను ₹ శాస్త్ర నిషా తులయిన విద్యాం 
సులకు జేలికభావ ముండెడిది. దాసుగారు మహా హావిద్వాంసులై హరిదాసులపై గల 
ఆ చిన్నచూపును తొలగించిరి. దాసుగారు హరికథను విజ్ఞాన వేదికగా సర్వకళా 
సంసగా చేసెడివారు. వారి హారికథలు శా స్త్రసభలయిస సందర్భము లనేకయు. 

nf ట్రై వారి హరికథ అవతార మెత్తుట సాధారణ లక్షణము. . దాసుగారు కథను 
డి'యిట్లు సాముచేయుట హరిదాసు అసామా న్యుడు అని తెలుపుటకొరకే. తాము 

మహాసండితులమని తెలుపుటకొర'కే, హరకథా[పియులయిన దాను గారు హరికథల 
ఇతర (గ్రంథము లెక్కువగా (వ్రాయుట ఇందులశే. దాసుగారి పాండిత్యము. 

నకు పండిత త (ప్రపంచము (ప్రణమిల్లి చిసది, వుచ్చునకు ఒక్క సండితుని (సశ ౦స____ 
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“ఆపాటి యాపాటి యవధాని యధికారి 

యగునె? సీబుక్సం్యగహన్న్ము కొొరుక 

వట్టి “ఎం. వల తలంబట్టునే స్ నవ 

రసతరంగిణిభోని రసకణంబు 

పాణినితో నెంతొ పాతటికము లే 
. తాకంగలాక? సీ తారక కృతి 

పారసితో నాల్దుబాసల మున్షి 3 స 

'యుమ్మర్కయాన్ చేత నూనవలయు 

(బహ్మవా 1 మగరూపునం బరగువాని 

రాణివా * కానిచో నిటి క (ప్రతిభ కలుగు 

నృహరిై నాల్జుమూలల చెమకుదుంటి 

నేవనున్నాడొ? సత్కవీ? నీవె తెలుపు 

ఇటు దాసు గారు కష్టపడి హరిదాసులకు పాంగిత్యముండదు అను అపవాదును 
“రోగ 

తొలగించిరి. 

tan 

సు గారు శుద్ధ సంగీతవిద్వాంసుల “పాటకచేరిిల కంటె హరికథను మిన్న 
యెనదానిగా చితించిరి. సంగీత విద్వాంసునికన్న హరికథకుడు గొప్ప యని 
యు 

బాటిరి, సంగీత విద్వాంను డు తన సంగీతవె వై దుష్య ప్రదర్శన కు ప సత్యేకయుగా 

నౌక సభ పెట్టుకొ నవశెను. హరిదాసున కా జాధ. లేదు. సంగీతము హరికథ: 

లోని ఒక అంగము. అంతే కాదు హరిదాసు సంగీత ము భగవత థధాసందంధబు, 

సంగీతజ్ఞాని 'పాటకచేరి' కథాసంబంధ, ముండదు. హరికధాసందింధము లేని సంగీతము . 

వ్యర్థమని దాసు గారి స్టరాఖి పాలును. 

, స ఒగ్ డ్ న _ జ —_ నా వో ర అ ద జ ఆను ఉత్త ముడయి హారిదాసు వాగ్గేయక రుని కన్న మిన్న యని [పదర్శ సన 

రూసముగా [పచా చారము చేసిరి, వాగ్గేయకారుని యందు సంగీతజ్ఞాన ముందుంట దృష్ట 

విషయము. గా|తమాధు ర్య ముందుట _అదృష్టవిష యము... ణ్ తముడయిన హారి 

దాసు తాను చెప్పు కథలను అ కథలలో గల కీ ర్రనలను తానే ాసికొ నును. 

గ్ నా ముటుక చ పూడావవ్చాలు -- శ్రీ ఈశ్వర సత్యనారాయణ, పు. 8 
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ఇతనికి గా[తమాధుర్య ముండి తీరవలెను. కనుక హారిదాసు వాగ్గేయకారునికన్న 

గొప్పవాడని వీరి నిరయము. దాసుగారు వాగ్గే యకారులయిన హారిదాసులు. 
వన! ' 

సరియెన హరిదాసు తాను [వాసిన కథలనే ఆడి పాతి చెస్పునని దాసుగారి 
యా , 

డి యగునని వీరి మళము, దాను 

ar 

దాసుగారు తెలుగు హారకథ లందు. కొన్ని [కొత్త త లక్షణములను [పెళ 

పెట్టిరి, వానిలొ నృత్యము ముఖ్యము. మహారాష్ట్రల (ప్మకియమైన హరికథకు 

సంగీతమును అధికముగా జోడించి నేర్చినవారు తమిజలు. నృత్యము నేర్చినవారు 

నారాయణదాసుగారు. దాసుగారికి పూర్వము హరికథ లందు నృత్యము లేదు. 

ఉన్నది అనినయము మాతమే. సంగీత నిషయమునందు కూడ దాసుగారు కొన్ని 

(కొప సంగతులను చేర్చిరి. కనుక దాసుగారి. హరికథలలో సాహిత్యము సాంతము 

వారి సొంతము. సంగీతము తమిళుల దౌడ పాటీ” కాక [కొ త్ర సంగతులతో 

కూడినది. ఇక నృత్యము వీరు చేర్చినదె. సంగీతమునకు నాదము, సాహిత్యము 

నకు పదము, నృత్యమునకు పాదము ముఖ్యములు. అనగా దాసుగారి హరికథ 

నాదము. పదము, పాదముల తిపేణీ సంగమము, 

దాసుగారు వారి హరికథలలో “మంజరి, నర్తకి" అనునవి [కొత్తగా [పే 

పెట్టిరి. మంజరులు యక్షగానము లందు కూడ కన్సడవు. “మంజరి, నర్రకి ? 

అను వానిని గూర్చి శ్రీ పంతుల లక్ష్మీనారాయణశాస్రిగారిట్లు వివరించిరి, 

“'మంజరులలోనూ, ఈ న్నర్తకులలోనూ పల్లవీ, అనుపల్ల వీ ఉండవు, 
అన్నీ చరణాలే ఉంటాయి. రెండేసి భాగాలు కల చరణాలు రెండుగాని, మూడు 

ఏ6. “స్వయముగా పూర్వరాజర్షి చరితమల్లి 
పాడి యాడుచు వినిపించు భాగవతు(డు 

నిక్కమగు పండితు(డు గాని తక్కువా(డు 

చదువరి వలె దంభము(జూపు వదరుబోతు" -- “మేలుబంతి” - పు. 110 
ఏ7. తమిళుల సంగీతమును ' దొడ పాటి యని దాసుగారు నిరసించిన విధానము. 

తెలు(గు కిట్టని యజవల వెలి యొనర్ప 

వలయు నన్నిట న్సిగున్న తెలు(గువారు' 

అద్దె యిచ్చి యేడ్చించెడు నటవకొయ్య 
దప్పు దౌడపాటకు( దేట తెను(గు పడదు 

“దెబ్బకు దెబ్బ' - అడ్వర్దయిజర్, 1-4-1942 
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గాని నాలుగుగాని, వీటిలో ఉంటాయి. రెండేసి భాగాలకు పాస ఒక జే 

ఉంటుంది, [పతి భాగమునకు పేర్వేరుగా యతి ఉంటుంది”.ిక 

ఠం 

“మట్టు "లో సంగీత సాహిత్యములు సమశక్తులతో నుంగను, అంతే. కాదు. 

శః “మట్టు” నృత్యమునకు అనుగుణముగా " హాఫొందించబడినవి. దాను గారి 

'మట ను “హాధనచేయు విద్వాంసులు సంగీత రహస్యములతోపాటు నృత ప 
(aa) 

మ దీన జ ల టా 
దాసుగారు [ప పెళ పెటిన మరియొక విశిష్ట సంగీత రచన “మట్టు " శః 

స్యములను కూడ తప్పక తెలిసికొనవలెను. డాసు గారి సంగీత రచనలకు జన 

సామాన్యములో అధిక (ప్రచార మచ్చినవి ఈ “ము ము" . 

దాసుగారి హరికథ లందు * తెలుగుబోణి ” ఎక్కువ. పాట లంచే కాదు, 

ఆట లందు కాడ ఈ ధోరణి ఎక్కువగా కన్నడును. 'తెలుగునా ర సిదికెకి_సే 

ఆట పాట లెన్నియో ఏరి హరికథా భూమికపి అడి పాడినది. 
a 

హరికథలో రుక్మిణి బాల్యఘట్టమునందు వర్ణింపబడిన బొమ్మల పెండ్లి ౦ణ్వు, 'వెలదు 
దం 2) 

లతో వియ్యమందుట, గుజ్జనగూళ్లు మొదలె లై నవన్నెయు తెలుగుడేశము నందలివియే 

కదా, రుక్కిణే కల్యాణ మందలి ఉ రుక్మిణీ మసళు వై దర్శిగా కస్నింపదు. తెలుగు 

నేలపె పుట్టి పెరిగిన బాలిక యనిపించును. ' ఇక రచనా విషయమున గూడ సనంతే. 

ఏరి హరికథ లందు తెనుగు నుడికొరపు పెతన మెక్కువ. తెనుగు పలుకుబడి పె 

దాసుగారికి గల పలుకుబడి [కొత్త తెలుగు హూరికథలకు బడిపలుకులయిన వి, 

దాసుగారు హరికథా సరస్వతికి ఆరు దశాబ్దములు ఆడి పాడీ ఆనందముతో 

ఒడలు మరచి, అనేక విధముల సేవ చేసిరి. హరికథతో దాసుగా రంత ఐక్యమె 
' Goo 

రనిన హరికథ అని అనగనే వెంటనే గుర్తు వచ్చునది దాసు గారే. 
' స 

దాసుగారి శ్ష్య సంసారము 

ను గౌరికి ప్ర రము హరిదాసులు హొరికథ నా[శయించుకొని (బతి. రిం 

దోనుగారు చేపట్టి తరువాత హరికథయే దాసుగారిని ఆశ్రయించుకొని (బతికినది. న 

అంతకుముందు హరిదాసుల జీవికకు కరదీపికగా సున్న హరికథ సాహిత్యకళా 

రితి, శ్ ఆదిభట్ట వారాయణదాస సారస్వత నీరాజనము, వు. 1085 
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[పసం ము నందొక నుహా జ్యోతియైనది, వావి హరికథకులకు ఆదర్శజ్యోతి 

రిక థా యుగమున కు మారదర్శకమెసెది, దాఃముగారి చేతిలో మహో 
హొ 

౧ రు 

జ్యోతిగా (పకాళించు చుచు రసిక [పవరుల అనంద చకుపులను గూడ మిరుమిటు కొల్పు 
a2) 

చున్న ఈ హరికథా స క్రియను జూచి ఎందరో అరర్షి తు లయిరి. ఎందరిలోనో 

హరికథ చపువలె నసెడి తహతహ బయలుచేరినది. దాసుగారిని ఊపిరి సలుపు 
కస ఇ కోనీకుండ నిత్యము వరించుచున్న రాజసన్యాసములు, సండిత [ప్రశంసలు జన 

సత్యా నములు చూచి హరిదాసు అగుటకన్న -ఈ లోకమున గొప్ప ఏమి యున్నది 

అను భావము సొహిత్యారాథధకులలో బయలుచేరినది. అంతే. ఇక దాసుగారికి 
ఎసష్యసంసద ఎక్కువయిసది, ఎందరో గడె కటిరీ. తెనుగు దేశము హరిదాస 

మయమయినది. దాసుగారు ఎక్కడ హరికథ చెప్పుచున్నను చూచి అనందించు 

సెకకలరోపాటు, అనుకరించు శిష్యకోటి కూడ కు వయిసది. తెలుగునాట 
గడ్డ కట్టినవాడెల్లి నారాయణదాసుగారి శిమ్యడే. వీరికి సాక్షొచ్చిష్యులో, పరంపరా 

కలవ్య శిమ్యలో కానివారు ఏ యిట్దరో, ముగ్గురో తప్ప గజ్జె కటిన 
క ణి (un) 

లో ఆం ౦|ధచదేశము నందు లేరన్న వాక్కునకు అసత్యహోషము పటదు. ఈ 
థం 

J గో యశ్ 
కం 
న. 

Er 

క 

గ్) 

సరస్వతీ సనంధయునకు జన్మపంశమునకు సంబంధించిన జ్ఞాతుల కంక విద్యా అనాటి ద 

వంశమునకు సంబందించిన జాతు లెక్కు.వ. అ భారద్వాజూనే కి కొక్క డే ఏకలవ్య 

శిష్యుడు ఈ భారద్వాజునప అనేక ఏకలవ్య శిష్యులు, దేశవ్యాప్త పమయిన 
దాసుగారి శిష్య సంసారము వారి హరికథక జీవితమునకు జీవనాడియగుట వారిని 

దాసుగారి శిష్యులలో వాజపేయయాజుల సుబ్బయ్యగా రొకరు. వీరి పప్పు 
అయ్యవారి కడ సంగీతము నేర్చుకొని, హరికథావిద్యకొరకు దాసుగారి యొద్దకు 
చేరిరి. వీరు దాసుగారి వ శూషవలన హరికథావిద్యను బాగుగా జీర్ణము చేసికొని 
దాసుగారి కథా కథన విధాన నె నె పుణ్యమును ఒంటపట్టించుకొన్నవారు. 1021 లో 

సందిగామలో జరిగిన దాసుగారి హరికథలపోటీలలో వీరు చెప్పిన రుక్మి ణీ కల్యాణ 

హారిశధకు (ప పథమ బహుమతి వచ్చినది. గుడిపాటి (శ్రీరామమూర్తి రిగార్హు పెంట 

ుంకటసుబ్బయ్యగారుు బవరదాసుగారు మొదలగు హరిదాసశేఖరు లందరు 
ఈ సుబ్బయ్యగారి శిష్యులే. బవరదాను గారు దాస గారి గౌరమ్మ పెండి * 

హరికథను అచ్చొ త్తించిన గురుభ క క్తులు, 
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మరియొక సుఖ్యశీమ్యలు శ్రీ నేమాని వరహాలుగారు. దాసుగారి కీ రి నిధీని 

బహుభ|దదుగ కాపాడిన వారిలో వరహాలుదాసుగా రొకరు. శారాయణడాసుగారి 

గాతము వీరిలో కొంత [సతిధ్వనించెదిదని జనవాక్యము. ఈ వరహాలు దాసు 

గారు విజయనగర మందలి సంగీతకళాశాలలోని గాత్రసంగీతశాఖక ఆచార్యులుగా 

పని చేసిరి. దాసుగారికి వవహాలుగారి గా[తముపై గల విశ్వాసమునకు ఇదీ మంచి 

నిదర్శనము. వరహాలుదాసుగారు చొప్పెల్ల సూర ర్యనారాయణగారి వంటి [ప్రముఖ 
శ . నం. 

పీద్వాంసులను తీర్చిదిద్ది! ఉశికులు, 

జంట. విజయనగరవీ లలో వీత దాసుగారి వెంట వ. సడచునపుడు 

(నవలకు దాసుగారు వాల్మీకి వళ, ౨౩ జంట కోళలవుల వలె గోచరించడినట. వీ 

సుగార్తి యథార్థరామాయణ హరికథ చెప్పుటలో ఆరితేరినవారు. వీరికి హరీదాస 
లీ చో 

(పపంచమున “రామాయణ సోద రలు” అని పేరు. దాసుగారిజెంత పం డెండు హరికథ 

లను నేర్చుకొన్న అవృష్టవంతులు. దాసుగారి హరికథలలో శాసకీశఫథము చాల 

కష్టమయినది. ఆ హరికథను దాసుగారు కాడ నొక్క_సారియే చెప్పిరి. అనేక 

మళ క్ర ర్రరాగములరో రూడిన ఆ హరికథను వీరుగూడ ఒకసారి చెప్పి వీరి [పజ్జను 

లోకమునకు [ప్రకటి టించిరి. దాసు? గారిపై వీరికి గల భక్రి అపారము, శ) నేత్రి 

లక్ష్మీనా నారాయణగారు = నారాయణదాస హరికథా గాన్న పరిష షత్తు 'ను విజయవాడలో 

స్టాపించిరి. శ్ర నేతి = టోరి దృష్టిలో దాసుగారు చై వన్వరూపులు. విజయవాడ 

పట్టణమందలి సత్యన నారాయణపుర శివాలయములో దాసు గారి శిలావిిగహమును 

మం] తపూర్వకముగా (ప్రతిష్టించి (2521951). నీత్యోరాధన ను: ఎ, సేద దమం[తములతో 

సలుపుచున్న నారాయణదాస దాసులు, దాసుగారి పాదుకలు, 'చిటితాళము ములు కాలి 

గడ్జెలు, చేతికట్ల పీరి పూజా పీఠములోని దేవతలు, దాసుగారి [పభావము [ప్రియ 

శిమ్యలపై ఏంత గలదో తెల్చుటకు ఈ పూజావిషయము. చాలును. జూరికథాఖీరిని 

[సతి పట్టణ మందును (మోగీంచుచున్న ఠీ ములుకుట్ల సదాశివళాస్త్రి గారు, 

శ్రీ వెంపటి సు: సృనారాయణగారు, (శ్రీ కుప్పా వీరరాఘవయ్య గారు. మొదలగు 
(ప్రముఖ వ హరికథకు లందరు నెతీ వారి శిష్యులే. - | 

సుగారి శి; ద్యవర్గములో మరియొక అఖండులు . శ్రీ వేదనభట్ల వేంకట 
య 

స శు 

ట్టి 

పద్య గారు. దాసుగారి [పాణ శిష్యులలో వీరొకరు. ఖీష చరిత 
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యథార స్థరామాయణదు, దక్ కలే రల్యాణముసు వీరు [స త్యేకయుగా. సాధనచేసి అనేక 
పర్యాయములు చెపి ఎ (జెలి [పశ ౦స లండుకొన్నవారు, 

అటి జ ఇ అలాల సాన చ ఆచ జ ~ జగ ఇన ¢ 
శ్రీ బరి నలసింహముగారు దొసు గారి ఆ పశిష్యులలో ఒకరు, - దాసుగారి 

శ్రీ కరూరు కృష్ణడాసుగారు డానుగారి మరియొక క్రీ రి ధ్వజము. దాసుగారి Oy ఖే కోలీ 
నాట్యకళకు బౌరఠనులు. పదునాలుగేండదు గురువుగారి పోషణ భాగ్యము నోచుకొన్న య 

న 
గి fut | చి ? ఇ యో 

వారని యెంతొవా సిగన్న ఇ [ప్రియాం తేవానులు. ఈ శనగల ఇంకట సుబ్బయ్యగారు 
ల్ కృషడాసుగారి శిష్యగణయుసనందు (పథమగణ్యులు, ల 

శ) పిల్ల లమజ్ట్ రామదాస భాగవతులుగారు మరియొక యుఖ్యశిమ్యలు, వీర 
హరికథ చెప్పుటయంగరేకాక కవిశే4 రులు కూడ ఒ ర్త యథార్థ రామాయణము 
దాదాపు రండు వంతల సారులు ఇప్బిసగ హరిదాసులు, 

aa) చారు. అంతే కాదు. దాసుగారివెంత “౫ థి, ద్విముఖి” తాళ | పవర్శనములు డ్ర్ పై నేర్చకొన్న ఎకె కై అవృష్ట “వంతులు. కల్యారదాను గారి అసలు పేరు అసిరయ్య, (sR 

కల్యాణదాసు” అసి బిరుద్యపదానము చేసినది దానుగా చే, 

దాసుగారి శిష్యకోటితో ౩ మరియొక ఉద్దండ పిండము శ్రీ చిట్ట మళ్ల రంగయ్య 
దాసుగారు. దాసుగారిని అనుకరించుటచో వీరు ఆతిసమద్ధలు, దాసుగారి “హారికథలను 
నాలుగు వ శాబ్దములపాటు ఆంధ చేశ మంతటను [ప్రచారము చేసి 
చానులు. నూతి కివీడులో జరిగిన హారికథల పోటీలలో స్వర్ణ సత 
పొందిన సతిభాశాలి, 

మరియొక ముఖ్యశిష్కులు (శ్రీ వడ మాని నరసింహదాసు గాకు. వీరు 
వ్ 

శ బహుభాషాపండితులయిన హరిదాసులు. పిత్రు అర పసం కౌక, ఇతర 
రాష్ట్రములందుకూడ అనేక సన్మానము లంచిన జనరంజక విద్వాంసులు 
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ధాసు గార్పు [శ అపసుమిలి నారాయణదాసు గార్లు, (శ 'జగన్నాథదాసు గారు, 

(నీ బంక బాలికృష్టదాసు గారు .... ఇంకను ఎందలరెందరొ దాసుగారి శు శూషవలన న్ 

విద్యు నేదృకొన్న ఎ కక లున్నారు, 

క శీష్యుల సంఖ్య అసేంభ్యాకము. దానికి కారణము దాసుగారి శిష్యుల మని 

, ర. వ క్ట వాం త క స అ ని ర అల ఆఅ అస 

పించుకొ నుటయే తెలుగునాట యుత గొప్ప. నుదియొద యుదుదములసి ఏ ఈం(ఆము, 

అట్టి పరోక్ష శిష్యులలో శీ పసుమర్తి కృష్ణమూర్తిగా రాతర. పీరు బరం 

ప్రవపు ఈక ళికోట రాజావారి కళాశాలటొ (పధానార్యధో పాధ్యాయులు. ఉత్తమ లికి 
Cag) 

J 

= చ అప్పు గొ టను ళా శ్ర a మ / 

రోక్ష శిమ్యలలో మరచిపోలేని మరియొకరు [శీ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ 

'దీకితదాసుగారు. పీడ బహు! గంథక ర్తల్ను ఇనేత విరుదములు "సిరిని ఆశయించిసని, 
a] 

ha క Wr: = శ “ఆయు గొ TE ne, ea నశ Hn జో అ 

పత్తు హార్షికథారాధరులే కాదు, 'హౌరిదాసవషునలు గూటి, అరి నారాలిుణదాలట 

hw మెం Yi / శ + య - J Cy we త నానో 

అపావము అఎ తెల్బుటకు. వీరు |వాసిన “గ్రిదుదశ్జాడాదిభట్ట నారా 
ర (a 

యణడాస జీవిత త చర్మిత్రయు' అను యక్షగానము అషరసాత్యవన. నారాయణదాసు 

మ్ గారి విగ్యహ (ప్రతిష్టకు విలు (శ వేత్తి లక్ష్మీనారాయణ గారికి అండగా సుం' ట చలా 
% స! "అ \ 

(| A We % న అ Po లో 

మయాజుల స్ముబప్ హ్మాజ్యము గాట్మీ (౮ మల్లాది చంచ శఖర ట్, 

.శాష్ర్రి గారు, లే భమిడిపొటి అయ్యప్పశళాశ్త్రి శ్రీ గారు మొదలగు హరికథార్చకు లెంద 

రెందరో -ధాను గౌరికి సద్య పసూనాంజిలులు సమర్చించిన పరొక్ష శిష్యుల. 

॥ w చ . . | ఇఒ శ జ ' జన జీ, జానీ ల్ జన నో న 

శీ అమ్ముల విశ్వనాథ భాగవః ర్గార్ము (శీ కంచిభట కో పెళ్వరరావుగా ప (శీ మోళ 
U . cn యి ణి న ళం 

బండి తాతారాపు గారు, | దోర చినబాబు గారు, బు 

శీ అక్క పెగ్చి (గీ రామశత్మ గార్కి మొదలగు హావడాసు అంవరు డాసు గారి సరో 

శిష్యులే. EB దాసుగారు ఇంతటి హరిదాస గురుకులమునకు కులపతుల్లు ఇంటి 

హారిడాస వంశమునకు మూలపురుషులు, 

తెలుగు దేశసులో -హరికథకంలకు నారాయయణడాన నామము ౬ 

మంత్రము, 



గ, హరికథా (గంథములు 

వదం జూన, లు Er అ) నిముస్తువాసిరిబూని,. మపూంతగా డీ సు o ౪ ఆనీ 

గల గంధము శబండి, మూసముల నో Fee పుష్ట్రంగార్యదిన్నీ సి: న్స్ 
@ 

వెగందాశిమ్ములు చేతం బూనుడును, బూసిల్కా-వ్ జా జొ సోయగం 
(9 

న శ + a ఉంట సం లో లా ల వా బగువించన్ కతసెప్పు నీ హొయలు కు మానీంతు మూవాంటికీన. 
ఖో 

ఆదిభట్ట నారాయణదాసుగా రనగనే. హారిని గూర్చి, గ్రహణ పరిచయము 

మా మ్మాతమే యన్నవారిక గూడు వెంటనే అంటుకొను విషయము ఫారికథ. దానికీ 

పధానకారణము దాసుగారు అరువది సంవత్సరములు కొన్ని చేలసారులు హర్షి 

కథలు చెస్పుటయే, అన్నిసారులు చెప్పిన హరికథలనే మరల మరలి చెప్పుచుండ' 

విసువారికి విసుగు పుటలేడా? అను సండియము కలుగును, విసుగు పుట్టలేదు 

'పెరికోడా, టేక్యుబ్లు పెట్టినను వచ్చుటకు ఇ ఇర్మట్టు లన్ని ఎదురీయినను వచ్చి, చూచు 

కు చోటు వినుటకు పేదా సరత [ప్రజలు తిరిగి వెళ్లి సె సందర్భము లనేకము, 

అయనా [్రంత్మపతిభులయిన దాసుగారి ఆకర్షణ 'మటువంటిది. కౌధి దాను గారి 

_తిభ (ప్రధానముగ వ్యక్తి క్రి నిష్ట్రము, హరికథా. (ంథనిష్టము కొదు. అన ంత్తముఖ 

(పజ్డా సభావితె చుస ధాసుగా రక తిథారథనశన కి చె ని లిపిమూ ఏమా కాధా రములయిన సౌరి హారి 

1. శ్రీ సామవేదము జాన కే రామ శర్మ = శతజయంత్యుత్సవ సంచిక = వు 134 
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కథా గంథములకో ఊహించుట అనుభూతిని నిర్యచింప బోపుటవలె 

యము కౌదు. అట్ల ని వ్యర్త ర పయత్నము కాదు. వారిశకి ఊఊ జ 
(sw 

దర్పణములలో కనబడు నది ఏం చేశచేశము మ ా క మనియే, 

అణాల 

దాసుగారు |వాసిన నలువదియారు (గంథాలలో హరికథలు పదు? 

దువ చరితము 2. అంబరీష చర్మితము ర్ గ ౦వ "చా 

4. రుక్కెణీ కల్యాణము ర్, (పహ్హాద చర్మితిము B 
wy “తటి. 

తంత రదు 

గ ’ 4 
fy అర స అపి న అ | హారిక థామ్బుతిదుు 

7. గోవననోవరణము శీ. ధీక్ష శ్ర చర్మితను 9. సావలీ చర్మితము. 10. యథా 
థి ధి థి 

రానూ యణ tl. జానకిశపఠము 12, హరిశ్చం| ద పాఖ్యానము 1. భో రారు ౦ 

డేయ చర్మితణు 14. గౌరమ్మ పెండ్తి, 
= యా 

ఈ హరికథల నామమిలఎటియే ఈ కథ లన్నియు భాగవత, భారత, 
టె 

రామాయణయుల నుండియు, ఇతర పురాణముల నుండియు (గప్ హించిస కథలు అని 

అన ఆపు అము 
ల 0 = 

[రువ చరి. తము. 

[దువ చరితము హరికథలలోనే కాదు దాసు గారి స గ్, కల  రచనణులండే 

(ప పథమ రను. 

దాసుగారు 'విజయనగరయులో మె|టిక్యులేషను చదువుచున్న రోజులలో 

చెన్నపట్టణమునుండి కసం నె పమ నాయుడు అను భాగవతార్ విజయనగరము వచ్చి 

ఓ కౌనుకుర్రి హనుమంతరావు గారి యింట అడుచు పాడుచు (ధువచర్శిత హారికిథ 

చెప్పెను. "దానిని జూచి అక ర్షి తులై హరికథ చెప్పవలెనని నిర్ణయించుకొని దాసు 
ర భం ణల 

గారు కూడ. |ధువచర్శిత హరికథ థ |వాసిరి. ఇది జరిగినది 1888 లో. 

శః దువచరిత || గంథముంతయు దాసుగారి సొంతరః వచనము కాదు. దీనిలో 

విశాఖసట్టణ నివా సియైన (శీ భూళిపాళ కష 
చెసి 

భాగవత పద్యములు రాట నున్నవట. ఆటు శు 
ళా 

సోదపడయిన పేరన్నలతో కలసి రెండచ అన్నమైన పామ గారింట “రహా 
యాం 

రులు” సేసి కొని మొదటి సారిగ వేణుగోపాలసా స్వామి మఠసులో చెప్పిరి. 

దాసుగారు అంబరీష చర్మిరయు (వాయు వరకు ఏ చెప్పిన హరికథ లన్నియు 

శః (ధవచరి[త వే మె, 
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తః ధువచరి[తను దాసు గారు అచ్చా త్తి తించ లేదు, (వాత పతిపై కాడ 

దారు (శ్రద్ద జూపినట్లు అనిపింపదు. ఐహుశః [పథమ గంథము అగుట కావచ్చును. 
( 

అంశేకాదు వారి కిమ్యలు కూడ దీనిని నేద్చకొనలేదు. ఏమెన నేమి అది నేడు 
నూ 

అలభ్యము. 

- దాసు గారు సామాన్య హరిదాగులవరె కొన్నినాళ్లు ఇతరులు|వాసినహరికథలు 

లో ల్ ణ్ నో ఎఫ్ నో ఇ” ర శ, నా ల్ 

చెప్పి తరువాత హారికథలు (వాయలదు,. కారికథలు చిస్పవ లె? సి ఆయన 

మనస్సులొ ఆఅతొచస మెటసిన క్షణయునంచే క్ ఫా రికథను (వాసిరి, వారి జారికథచే 

క ఖ్ రస ఇ ఇర రక త్రి జ ఒం, న్ా Morn, ఆ మొదటినుండియు [సదర్శించిరి. శనుర దాసుగారి హారికథక జివితము ఎః (దువ 

చరిత హరికథా (పదర్శనము ముతా 1పారంభమెనది. ర్య [దువ చర్మితము దాసు 

న wa wn ff Ug 
గారి హరికథక బీవితహౌథ నిర్మా అం సే కం శంరుపు, 

అంబరీష చరి[తము దాసుగారి హారికథాాగంథములలో రెండవది. లభించు 

హారికథలలో మొదటిది. ర హారికథా | గంథ రచనమునకు ఒక విచ్మిత సన్ని 

ఎశము కారణము. దాసు గారు ఛ|తపురములో ఒక ధనవంతుని యింటిముందు 

|దువచరి[తము చెప్పగా, విన్న ఒక అధికారి ఈ హరికథ మీరు [వాసిసచే 

యగునా?” అని సందేహము వెలిబుచ్చ, దాసుగారు * నేను (ాసినది "యని 

యనును. అంత ఆ అధికారి “అట్ల యిన అంబరీషో పాఖ్యానమును వాసి చెప్పుము" 

అని యన, దాసు గారు న్దదంరో అ రాతికి రాతియే అంబరీష చరిత్రము | [వా వాసి 

ధారణచసి మరునాడు ఆ ౩ డాశ్చృర్యము చెందునట్లు చెప్పిరి, ఇది జరిగినది 

1884 లో. ' 

శః అంబరీష చరిత హరికథ శ్రీ) విజయసగర సేణుగోపాలస్వామికి ఆంకి 

తము, దాసు గారు |పృపథమముగా హరికథ చెప్పినది ఈ వేణుగోపాలస్వామి 
మఠమునందే. rn 

ఈ కృతి వేణుగోపాల స్తుతిలో |పాఠంభమగును. తరువాత గణపతి స్తుతి 
నల్వరాణి (ప్రార్థన వచ్చును. తరువాత సర ప్రనుతముల సారము, జీవహింసానిరసనము, 
ఇకమత్యమునుగూర్చి కొంత చర్చ యుండును. శః యంశవ ములను దివరించుచు___ 
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“ఒనుల గొప్పంజూచి యోర్వలేకుండిన 

వాండు తప స్పకుండం గీడుబొందు - 

అంబకీష్యువతము నె నరసి యుల్కు- ను 

ర్యాసుజెట్ట యిడుమంఖ ణెనొ నినుండు ( పు_శ్వ) 

అని చమతా్యారముగో ముడి పెట్టి కథా పారంభము ఏ 

తా శరిరడు వ్ కృతయగమున న అంబరీష యు సకల భూహమండలము నేలు 

చక్రవర్తి. అకడు సర్యసుగుణములరో బాగవత్యాగగణ్యుడయి, సత్యకు, ధర్మము 
తప్పక రాజ్యపాలస చేయుచుండును. అతని రాజ శ్మున, (ల సకల విభవఘు 

లకో నుందురు, సాదులౌనన రాజ జ్యము వె పాలించియు అంబరీష ఏవ క్రి చెందీ 

తన కొడుకునకు పట్టము గట్టి అడవిశే రగడ దలచినట్లు భార్యతో ననును. భార్య గూడ 

వత్తునని యన అంగీకరించి, అంబరీమడు ద్వాదశీ వితము అచరించును. అంతలో 

(కూరబుద్దికో దుర్వాసుడు వచ్చీ “ఏకాదశి నుపవసించి యెంకయు నేగిట్లా రుల పసుచో 

వచ్చితిని, ఆక టిచే పొగులు చుంట్లిని, అన్నంవిడ శ” అని కొ రును, * జసవ 

డగు అంబరీషుడు వె యనును. "దుర్వాసుడు యమునా సదిలో స్నానము చేయు 

టకు వెళ్లను. అంబెక్సీషునకు పారణ ఫేయ. సమయము సమీపించిన నను దుర్యాముడు 

రాడు. 'అంబిరీమన్న శేమియు కోచక్ర (బ్రాహ్మణ శేణికి శేల్మోర్చి... 
au tt, man 

“క్టుడిచితినా కోప పగిం చు గుడువకున్న ఫలంబు నశించు. 

' తథబడకుండ నక దోడయుండనే మో కార్యులార 

పారణ సీేయువేశ మిగ్లె పంజుట్లు సీటయగిలె 

ధీరవర్యులార మిగుల నివారిం. చుడీ నాకే దారో . (పుం) 

అని దారి కోరగా, నారు 'కుడువకుంట కాటు కుడుచుటయును గాదు సలిల భక్ష 

ఇంబు సమ్మతంబు" ఆని చెప్ప ఆంచిర్రీమ్ల డే చేయును... అంత దుర్వాసుడు వచ్చి 

కోపముతో “ఓరి £ ః దురాత్మ శ నన్ను అవమానించితివి, నాదు ఘన కోపమహా హాగ్నిిని 

కాల్తును" అని. జడను 'తెగదీసి అంబరీషుని సంహరింపుమని విసరును. అడి ఘోరో 

ళక్షదై భన మ్రంగ్రుటకు. విజ సృృంభించి 'వచ్చుచుండ్ల అరేదిరీషుడు. -ఖీత్రిలి ల శ్రీహరిని 

ని వేడుకానును, ఇట్లు భక్తుడు వేడ న “కృష్ణ చమ గ గు వేగమె 
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కృ త్రిని చగు లబెట్టి, దుర్వాసు వెన్నంటి మంట గొల్న మునియు నిం దుదరి(జేరి 

ముల పెట. "దానికి ఇం దుడు__. 
(=) న్ ఆ 

“పకల 'శ క్రీ యుతు౭గు స ర్న! సును జగ 
ర. 

“త్కాారణంబు పముతు గలం వటం-చు6 

గానలేని వాని గర్యమగాడ్చును హారి 

weg | ల” , స్ “త్మ. 

చాసికను నిను నిదర్శనంబుి (వు-12) 

అని తన పూర్వ్యసరాళవ చరిత నిట్లు తెలుపును _ మును నన్ను నండాది యావ 

పులు వూట -“పసయుచుండ , కృష్ణుడు ా రలసు గని “పాలిచ్చి పె పెంచు గోపులన్ను ఫలి 

4 ఇ nf గ న అద అహ అ ఆట ఇ అది 2 

యంచు వనాగషంలను అ్పింపక మూఢులయ యితర దెవనుతములను పూజ సాయ 
' i 1 [| 

షయ 

చేల... సరము కర్మాధథిసయు, కర్మ వశ న స్యరాధికారియెని ఆం|దుని పూణిం. 
న్ (= (పు OM ర్లు ' 

చుట వ్యర్థము. వాని కిట లంట వం పటి వెటి. మసక సొంధిసమె మంచి 
ర్ు ఈ యి వ్ 

లలి వాని "ఇ o . ow ఆ 

చయుసట్టి 5 వానిని గొాల్చుట సార్థక అని బొఢ బస్మి వారు చేయు యాగము , నాకు 

మాన్పించి గోవనరాజి పూట కంచెను. అట్లు చేసిన త గోపాలార్భటనిపై 

భళిర యా డింభనా ( స్ప్కు పల్కు. నని 

యాదవులు నన్ను మజిచిరి యవనిభలోనం 

గాన్హ న స్మ దబ్బున కం (హ్రయముం 

జంది వారల కొంపలు ముంచి రండు (వు-18) 

అని యాజ్డా పింస ఫ,: అ మెఘరాజములు ఆ యాదవు లుండిస ఘోషము పై పెను 
| మెలా 

(పళశయబగాగ కు నరిసెను, యాదవ లందరు భయముతో ప్రాణము ములిపై. నాసే 

వచలుకొని కృష్ణుని చెంతకు రాగా, కృష్ణుడు వారీని కరుణించి. నాదు గర్వ వణగింస 

దలచి గోవర్ణనగిరిని శేలనె త్తి దాని క్రీంద వారిని ఏకు అహోరా[తములు సిలిపి 

రక్షి ంచెను. అట్లు కోండ గొకున పట్టిన బాలుడు సరమాత్ముడని భావించి నేను 

ఆహంకారమును ఉడిగి మేఘములను మరలించుకొంటిని. _ కనుక సునీం గ్రా! సీప్త 

అ నగధర భక్తుని బాధ పెట్టీతివి. నేను సీ బాధ తి తొలగించుటకు శత్తుడను కాన్సు 

అ ఇర్యదుడు చెప్ప దుర్వాసుడు చేయునదిలేక (ఐహ్మను జేరి (పార్టింస్క దానికి 
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ఓయయ్యః _్ర వల్లభుడు గర్వాప డెడువాని దర్పమడంచును, డానికి నే 

మాయకో చినాడను. అభిలజ్ఞాడగు ఆ నారాయణుడు నా కొంశతనము ను గహించి 

దానికి మారుగ “నేను మాయ మొనరించిన గోవులు గోపబాలకుల్ సరిగ మురారి తానె 
యయి" సంజేళ బండ్లకు నువ వలిలెచ్చెను. తిరిగి వచ్చిన గోపబాలురు ఉపనిషదర్థ 

ములు పలుకుచు శా లకృష్ణుల వలె దివ్యప పర్చ్శ్చుతో నుంగుట, నళుపులు మూఢ 

భావములు లేకుండ నుంగట బలరామునకు ఆశ్చర్యము కలిగించెను, . ఇట్లు ఒక 

సంవత్సర కాలము నేను అవహరించిన గోపశిశువు ఏల, పశువుల రూపములను ధరించి 

(శీకృష్ణు డుండ నాకు అహంకారయు తొలగి కృష్ణుని చెంత కేగి శరణము. వేడితిని, 
కనుక “నాయబ్బ శ క్రి మాన్స నా తరమా? మరియొక చోటునకు పొమ్ము' అని 
చెప్పును, ' 

దుర్వాసుడు చేయునదిలేక కైలాస మరిగి ఈశ్వరుని పౌర్ణించి కాపామమన 

ఈశ్వరుడు ' గర్వ మే మెంతవానితై న | వలదు " అని. ల తనకు గర్వభంగమయిన 

చీ a2) 

ముతో నా ఫ్రైర్యవభవము ప్రకటించుచు. 

ఆడుదాననై యల్ల నాడు నీవసుకుల వలపించు గతి 

నేడు స్మి పజ మావి. నన్ (మన్ చెట్టగలవి (శ్రీపతి (వు-19) 

అని నేను హాస్యముగా బల్కు, వనజాకును చిరునవ్వాల్క_ * నిర్హిత పంచదాణుడవు. 

నిన్ను ఒక ఆడుది [భమంప ౫ సేయు 'పెట్లు 7 నిన్ను. (భ్రమింపజేయ నేనెంతవాడనుః 5 

అని పలికి సెలవు గైకొని ఎడ వను అత కసిలో నేను పలికిన విషయము మరచి 

పరాకుగా. నుండ, ఒకచో క్క ఒకనాడు. ల “తనుపమయిన. వినూతన_ ననుధామదు 

న్యవమ వినబడ, ఆ ౨ స్వర మెన్వరిడో యటంచు గనుగొన గోరి? వెడలి ఒక ర్ పువ్వు 
ree (1. 

_ విలాసవ 0 లోనయి 'మూరుడనయి. ॥ 'వెంబిడిపరితిని.. | అదీ Es అటు ఇటు 
తన  విలాసములను_ జొపుచు. నరుపులెెశి త్రించి యె త్తించి తుదకు. 'వేల్పుసానులు 

(| 
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కొల్వున్న పార్వతీ సమీపంబ్లు డాసి, యోసోదరీ॥ పరికించు మెంతవా డెట్లు [భమ 

పడెనో యని నిలుచున్న తటి, నేను కామాందుడనయి యొరులుంట యమెజుంగక 

అప్పూటోడిని కౌగిట నదిమ్త్తిని. " అప్పుడు జయవిజయీభవ యనుచు గోవిందుడు 

స్వస్వరూప మొంచెను. నేను చేయునదిలేక సిగ్గుకొ * తలవంచుకొంటిని. కనుక 

“ంనినాయక | సీపు గర్వమును మానుము అని తన అశ క్రతను తెల్చును, 

దుర్వాసుడు అక్కడనుండి వై కుంఠమునకు వెళ్లి 

తుచ్చబుద్ధి నీ భక్తుని దూటీ వెంట 

దెచ్చుకొంటిని 'పెంజిచ్చు "దేవ దేవ! 

చచ్చివోవుచునువా రడ బ్మక మునను 

మచ్చికన్ (బోప రావే రమాహసహ్ఫదీశ ! ( పు-26) 

అని నేలను బొరలుచు విష్ణుపును (పార్థించును. థానికి విష్ణుడు చిరునవ్వుతో 

“దుర్వాసా | నీరు పల్ల మందుండు తీరున నేను భక్తుల మనములం చుందును. నేనె 

భ కులు, భక్తులే నే విమలుడగు నంబరీషుని పదకమలములను బటుము, 
రం 

ఆతడు నిమసమున చకొగ్ని మాస్సుచు విమల బుద్ధితో నిను గాచుసు ' అని బుద్ధి 

అంత దుర్వాసుడు ఘట్టకుట్రికా పభాతన్యాయసమున మరల అంబరీ షునిచెంతకు 

వచ్చి శరణు వేడ, అంబరీషుడు చ, కమును స్తుతింప, ఆ చ్యకము ఉసశమించి అరు 

గును. సంషతోముతో దుర్వాసుడు ద్వాదశపారణము చేసి అంబరీమని.' మహినును 

మెచ్చుకొని చనును, “అంబరీష భూపతి వనజాకుని గొలిచి మిగుల వన్నెయు 
వాసిని గొని తుదకు వై కుంఠమునకు జాయాయుతుడై చనును.” 

రికథ యందలి (పరాన క కథ భాగవత నవమ నుస్క-_ంధాంతర్ల్గత మే యెనను 

దాసు గారు కాన్ని ॥ సూరులు చేర్పులు చేసిరి: 

భాగవతకథలో అంబరీషుని భక్తికి సంతసించి విష్ణుపు “పతిభటశీకీణం బును, 

'నిజజన రక్షణంబును, 'నీఖిల జగ దవ క ంబును నగు చక్రం బిచ్చె” { 9.89 ) నని 

| యుండగా, దాను గారి కథలో చ| క మిచ్చెడి (పసక్తియే. యుండదు. .. దుర్వాసుని 
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కోపమువలన జనించిన కృ త్తి తామి త్తి పగిది విజృంభించి తన్ను |మింగుటకు వచ్చు 
i అహ అర అది ఇ, వ జజ చ జ చ | సందర్భమున అంబరీషుడు ఫీతిల్లి (ప్రార్థన చయ గా (ఇ్రకష్ణ చక ముకేటి ఇగ మే. 

చచ్చి కృషత్తిన తగులబెట్టి దుర్వాసుని వెంబడించినట్లు మా[తమే కలదు, బేల వ U 
అంబరీషుడు రాజ్యుభో గములపై విరక్తి చెంది, పుతునకు రాజ్యభార మొసగీ 

తపము చేసికొనుటకై వెడలటోపుట, అతని సతీమణి 

భాగవతాంశములు కావు. 

నందలి. 

కూడ వత్తు ననుట 

దాసుగారి హారికథాంశములు మ్మాతమే. భాగవతము 

అతని కీవామానే హరు లందు గరులందు 

ధనములందు6 శేళివనము లందు. 

బ్ముతు లందు బంధుమి తుల యందును 

బురము నందు నంతిపురము నందు (9_88) 

అను పధ్యభావమును అనుసరించిన పరిచారికలు. 

దుర్వాసుడు చ్మకానలజ్వాలలకు త తట్టుకొనలేక శరణము ₹: శేడినపుడు తమ తమ 

అశ క్ర తలను తెలియజేయుచు ఇం|దుడు చేప్పిన గోవర్ధ నోద్దారణ వృతా తాంతము, 

నలీన సంభపుడు చెప్పిన గోగోపాలహరణ వృత్తా శాంతము] శివుడు చెప్పిన మాయా 

మోహిని వృత్తాంతము భాగవతమున కలవుకాని, అంబరీషోపాఖ్యానముతో సంబంధ 

మున్న, వృతాంతములు క కావు. ఈ వృత్తాంత [త్రయమును అంబరీషుని చరిత 

ముతో ముడి పెట్టినది ధాసు గారి లేఖినియె, భాగవతము నందలి ' సుదర్శన నివా 

రణంబునకు నోవను * (1.111 ) అను విరించి పలుకులకు, “అట్టి నిభిలనాథు 
నాయుధ్యశేష్ట ంబు( దొలంగంజేయ. మాకు దుర్గ భంబు”" (9-12) అను సీశ్వరుని 

పలుకులకు పెరిగిన ఉపాఖ్యానములు.. 

అంబరీషుని [పార్గన వలన సుదర్శన చక్రము ఉపశమించినపుడు అనంద 

ముతో దుర్వాసుడు పలికిన ___ 

-. “పోల్చుళొనుము నాకున్నె యహంకృతి వుష్టుసన్యానినిగనుక 

నెల్చిన నియశమును ముజ్జగముల వెల్ల డింప నీలీలం బన్సల్ 

అ వలుకులు భాగవతానుసారులు కాపు. దుర్వాసుని పాతపో షణకై. దాసు గారు 

ఆని సచివవి, మ్మాత్రమే.. కాని. పరీక్షలో పరీకితుడు బాధలకు లోనగును కొని 
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పరీక్షకు డెపుడును బాధలకు తోనుగాప. ఈ కథలో బాధలకు గురియైనది పరీక్షకు 

డయిన దుర్వాసుడు కడా కాన దాసు గారి ఈ కల్పితాంశము పా|తపోషణకు 

అతుకని అంశము. 

ఇక సందర్భోచిత రచనకు ఒకటి రెండు ఉదాహరణములు_ 

దుర్వాసుని కోపకారణమున జనించిన కృ త్రియొక్క భయంకరాకారము 

అభ © లిహాద్మ భ సభ మూ భభ వు 

కృన్నీల దీ ర్త సరీర మమరం 

(బశోయకాలానల పభను బక్రీక్పే 

శుణముల రాదమకశ్ీయము గాగ 

దై్ర)భోక్య కబళనోత్చాహ సూచక ఘన 
వక్త /త/యోగ్రత వాసి కెక్క 

బమ్బు బర్బ్చర శేశపాశారుణ ప్రభ 
కొల సంధ్యారాగ కాంతి దనర 

(కచ కనీస కరాళదంష్ట్రలు చెలుంగం 

బదయుగోద్దూత పాంశువుల్ చదలుగప్ప 
"నేలంబదముఆ నింగిని నిడ్ల తలల 

న్స . కొనివచ్చి గృ త్తి తావి త్తి పది. 

న సీస పద్యము నందలి: (పథమ పాదము. 'పోతనగారిది (భాగ, 4.108 ) 

ఆ పాదపీశిక షై నిలచిన భయంక కర రూపము తక్కిన పద్యభాగము. 

మదన విరోధిని వంచించుటకై వచ్చిన మాయాసుందరి ( విష్ణువు ) విహ 

రించుచున్న ఉద్యాన వన శోభా చి[తణము నందలి దెక పద్యము___ 

చెటుసగ మెలమాని చివురు నోళ్ళ ంబట్టి 

కొఆఅుకుచుం. గూ సడి కోయిల జత 
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పగిలిన డానిమ శ్ర పండు గింజల ముచ్చ 

టలు పల్కు-చుందిను చిలుకల కవ 

పూంబేన నొండొను పుక్కి--శ్లం (దాపుచు 

జంటగా నెగి రెడు తెంట్ట జోడు 

తీగ యుయ్యెల మింద నూంగుచు ముద్దులు 

గునియుచదుండెడు వాలగువ్యల దుగ 

ఉంద మలరింప నతోట యందుం జేరి 
యచటి వింతల “కెంతయు న్మబమంది 

చన్ను మారయ. చాల రాతి? న్నెమోాంద 

 బంతియాడేడు నొక్క జవ్వనిసింగంటి (పు-20) 

ఇక ఈ మాయాసుందరీ శృంగార కళా విలాసములు తన్నెట్లు చెట్టు లె త్తిం 
చినవో' నిర్ణిత పంచదాణుడయిన న్రాణుడు దుర్వాసునకు విస్నవించుకొ న్న ఘట్టము 

కథన [పతిభ కత్తిసాము చే చెసిన ఒక మంచి ఘట్టము. 

“పీ జడన్ జూచినన్ జలువజేండు స్ఫ్ఫురించా 

రంగ దుత్తుంగ సారంగ గమన! 

స నెన్నెదురు గన్న నెలవంక తలంపయ్యె 

రాజిత భీత సారంగ నయన ! 

సీవళు లరయ గంగా పీచికలు దోచే 
రమ్య విలోల సారంగ చికుర ! 

సీ కౌనులాంచినన్ మిన్ను జ్ఞ జ క ప్వికీ వచ్చె 

రమణీయ బ్ సారంగ పాణి ! 

సం చెలునములం గొంత పోలిక గలదు మనకు 

్గ్గాని యిసుమంతమొన నా మాననంబు 

. మాడ్కి- ని మనసున్న మన్మథుని వీడ 

౨ నన్ను సోతుట లెట్టులో సన్నుతాంగి ! 
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అనుచు నేం బల్కుచుండ( | గొవ్వాడి వాల్చూపు గాలమునం దగులుకొన్న నా మనో 

మీనంబున్ జప్పునం బెకి లాగి తన మిటారపుం గబ్బిగుబ్బ జక్క-వలకున్ విందొ 

నర్చి, జారిపోనీయన బ్లాయారంబుగ బయ్యెద సర్ది, [కియాళూన్యుండః చాలు చాలు 

సీ మాటల సరసమని మెగకాళినే నయు గమనికన్ కీలడ కుచ్చు గాడ, నీ వౌ మన్మ 

థుని జయించినావని యీసడించుగతి( జిజునవ్వునన్ మూతి విరిచి, సరిసరి జగద్ద్లు 

రుండ విదియా నీ యాళ్మద్దా నమని నిరసించు లాగునం జట్టలం జరిచ్చి బాగు బాగు 

నిక్కుముగ నిండు మః, వాండవై నం జిక్కీ_ ౦చుకొమ్మనట్లు చెంగున కురంగము వలె( 

దాటి పర్విడుచ్చు నిగూడక మానవుని వీరంపు6 బల్కుల వెంట( దరము నన్మాటికి 

మాటికి బెదురు చూప్పల వెస్టిరిగి చూచుచు. బంతంబున వేగంబు రెట్టించి, యిదె 

దొరికితిపి దొంగ యని సమీపించు నా 7 వేత్తి కందీ యందని లాగున నక్కచిక్కులం 

బర్విడుచు నాలొదాని పాటి పర్వులేక ండెనే యను చిన్నత తనంబును దొల్లి ంటి పగ 

రెట్టించి సమూలంబుగ మచ్ధిర్యమున్ గబళించి మదించి మించి భూతపతినయ్యు 

నన్సీడించు మార్యగ్రహ్మాగహో్యగతం దలంచి మిక్కిలి భయంబును ర్మాలప్పలు 

గట్టు పుట్టలు మిళ్టుపల్ల ంబులనక యిట్టి కుసుమకో నులి యెట్లు నన్నశతి| కమించి పరు 

గెత్తుచున్న కేమాయయో యని యాశ్చర్యంబును ముప్పిరింగొను. డెందంబున 

నేతెంచు నన్గని, చెక్కుటగ్దంబుల ము తె ల్తెపం జెమ్మటలు వార గాలి విసరునం బె యెద 

జార నోరి భోం నెజజాణ దావా యని ముద్దుగూ ర నన్చిలుచుచుం బౌదల చాటునం బలు 

మరు దోబూచు లిడుచు మెల్మి బంగరు 7 నెమ్మేనం జీశె సవరించుకొను నెపంబున 

నవచయువళబు లొక కొంత వెళిపుచ్చి నో మచ సప్వుడప్పుడు బె ర్లించుచు మిగుల 

డస్సి యలసియుం బరుపునతై దేపులాడి వచ్చు నాకం గొన్ని యడు ౦గు లెదుర్వచ్చి 

యౌర నేంగోరిన వన్నెకాయడ యింక నీ కోడితి యేదీ నీ పేమ యా యగపడు 
నేటి యావలి యొగ్డు పజకు నన్నెత్తుకొనుము, పిదప నా యిసుక తిస్నెమి(ద నని 

యేమో చెప్పంటోవుచున్నంఠలో సిగ్గుపడి ముమ్మరంపు మోహంబునం గనులు తేల 
వైచినా కౌంగిటంబడునంత దగ్గర మైనం దత్తరంబునం (గుచ్చి క కౌంగలింస(జను 

నన్వంచించి చేతి కందక చప్పున దాటి ఫోపోర సామి నీ కంత యాసరా యని 
పక్కున నవ్వి సీకతాతలంబుజేరి యి(క దబ్బున. రమ్మిది యెంత మె త్తని పానో ఎ 

చూడు మనుచు నేందారసిల్లిన కొల(ది(దా దూర మగుచు. దుదకు, శేల్నుసానులు 

: కొల్వ నింగు కొల్వున్న పార్వతి సమిపంబుడాసి యో సోదరీ పరికించు మంత 

వాండెట్లు [భమంబడెనో యని నిలుచున్న తజీ నేంగామాంధు(డనై యొరులుంట 

యెజుంగ కప్పూంటోడిన్ గౌంగిట గదిమినంత”, ౨. (ప॥లు, 21.23) 
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పురుష వశీకరణ ధ్యానాస క్రలయిన వన్నెలాడు లాడు పంచాస్తు భాగవతము 
నకు ఇరువది యేండ్ల భాగవతుని పరమాద్భుత వ్యాఖ్యానము ఈ వచనము. 

దుర్వాస మహర్షి అంబరీషుని భక్తి శక్తిచే చృకానల బాధనుండి విము క్త 

డయ సంతసించి పల్కి. న. 

ఎలమి భాగవత శేఖర నిన్లని తృప్తి చండి నా మానస 

కలుగులాత నీ కిష్టసంసిద్ది న్ ముద్దుపట్టి వై తివి 

అన్న పలుూలు, ఒక్క రాతికి ర్మాతియే ఈ అంబరీష చరిితమును ఇంత చిన్న 

వయసులో ఇంత చక్యగో (వాసి ధారణచేసి మరునాడు పరమాద్భుతముగా [పద 

ర్నించిన దాసుగారిని చూది మురిసిపోయి అన్న ఆనాటి ఛ్మతపురపు అధికారి పల్కు 

లగునేమో £ 

గుజేం ద మోక్షణము: 

గజేం్యద మోక్షణ హరికథ దాసుగారి భాగవత హరికథలలో మూడవది. ఈ 
గజేం్యద మోక్షణము [వాసినది 1886 లో. అనగా దాసుగారికి అప్పటికి ఇరువది 

రెండేండ్లు. . ఈ హరికథ (వాయునాటికి దాసుగా కెన్నియో [పశంస లందుకొ ను 
చున్నను ' ' అపరికోషాద్విదుషాం నసాధుమన్యే (పయోగవిజ్ఞానమ్ "1 అను స్థితిలో. 
నున్నట్లు-.. ' i 

శ 

హో యెంతటి పుణ్యమబ్బెను సదుద్యోగస్థులై . మరలు 

త్సాహంబొప్పంగ నున్నవారు మిము శాస్త్ర పాఢి రంజింప నా, 

యూహల్ చాలునె కాని బాలకుని, యర్ధో క్లీన్ (ప్రపూర్ణ ంయబుగా. 

నూహింపంగలవారు పెద్దలని నేనుతా హ్ పల్కె-దన్, (వు - శ్రి 

పీకికలోని ఈ పద్యము సూచించుచున్నది. ఈ. హరికథ విజయనగర వేణు 

గోపత్వాటే ఆ అంకితము: ee mn 

మ అలన? శాకుంతలము, య (ప్రథమారకము |. 
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ఈ కుతి కృష్ణుని .[పార్థనతో (పారంభమగును. తరువాత నిరుణ సుతి లీ అ థి ' ౧ 5 గణపతి సుతి, సరస్వతీ స్తుతి, సభాస్తుతి వచ్చును. మరల “జగచ్చ[కవర్తి” యౌ 
సర్వేశ్వరుని సుత్తి అజ్ఞా నమయనుయిన సంసార వర్ణన, దశావతార వర్ణన, భి 
ముఖ్యమను బోధన, విజయనగర వర్ణన, అనంద గజసతి స్మరణ వచ్చును. 

సావి ఇది యంత ము సుదీన్ట మయిన భ కి పేరకమగు ఉప ద్దాతము, 

కథ పురాణధోరణిలో ప్రారంభమగును. _ సరీక్షన్మహారాజు శుకనుని నాథు 
కో “నీరాటమునకు వనాటమునకు పోరాటము ఘోరాటవిలో నెటుల కలిగె? పుణ్య 

మయిన ఈ గాథను చెస్పకే” యని యన శుకమహర్షి “ వినుమయ్య రాజేం|ద | 

శేదండ రాజరక్షణమ్ము "అని ఈ కథను ([పారంభించును. 

ఒక గజరాజు [తికాట సర్వత (పాంతారణ్యములో సంచరించుచు తన 

భార్యలతో దారి తప్పుట ___దాహమువేయ ఒక సరోవరము చెంతకు చేరి భార్యలతో 
జలక్రీడ సలుపుట_గజేం|దుని ఒక మొసలి పట్టుకొనుట___ పేయి సంవత్సరములు 

మొసలితో పోరాడి గజేం్యడుడు శక్తి నశింప _దెవమును కాపాడుమని (ప్రార్థించుట _ 

వై కుంఠమునుండి విష్ణువు వచ్చి చ్మకముతో న్మక్రమును చేదించి గజేం|దుని రశ్షీం 

చుట. గజేం|దుడు విష్ణుని స్తుతించుట _విష్ణుపు గజేం|దునకు మోక్ష మొసగుట _ 

అనునవి ౫ హారికథలో ని క్ఛ్రాశములు, 

ఈ హరికథ యంతయు భాగవతాస్టమస్క_ ౦ధము నందలిదే. దాసు గారు 

ఈ కథలో చెప్పుకొనదగిన మార్చులేమియు చేయలేదు. “హూ హూ” అను పేరు 
గల గంధర్వుడు శాపకారణమున మొసలిగా. జ నించినటు, ఇం|దద్యుమ్నుడను 

డి లా 

రాజు తలశజుని శాపకారణమున గజరాజుగా జ _న్తించినట్లు భాగవతముస కలదు. ఈ 

కరిమకరముల పూర్వవృ త్తాంతములను దాసు గారు కథాంతమున వివరింపలేదు 
గజరాజు (ప్రార్థనలో మాత్రము వచ్చును, కథాకథనవిధానమే కాక కథాశరీరము 

కాడ పోతన గారి గజేంథద మోక్షఖ కథకు అనుకరణ మే. మచ్చునకు కొన్ని 

ఉదాహరణములు.__ 

( వీరాటమునక వనాటమునకుం బోరాటమెటు కలిగ 
భఘోరాటవీలో కుంజరో _త్తమున 'కౌరాటం ము దొలగి (వు-9) 

అనునది పోతనగారి కథలోని _ 
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“సీ రాట వనాటములకుం 

బోరాటం జెట్టుగలి7 గం బురుఖో త్తముచే 

నారాట మెట్లు మానెను 

ఘరోరాటవిలోని భఛదకుంజరమునకున్ (8-19) 

అను పద్యమునకు (పతిబింబమే కదా. 

“కరి మకరి దిగుచు దరికి మకరియును గరిని దిగుదు లోపలికీన్ 

దిరడిర దిరుగుచు బిరబిర నెశయును నరిమురి గలయుచు నలుకన్” 

(పు - 14) 

అను చరణములు పోతన గారి... 

కరిందిగుచు మకరి సరనికిం 
గరి దరికిని మకరిం దిగుచుం గరికరి చెరయన్ 
కరిమకరి మకరికిం గరి 
భరమన నిట్టతలకుతలభటు లదరిప డన్ (8 - 54) 

. అను చరణములకు అనుసరణములే కదా. - ఇస్తే 'నర్తకుని భంగి బెక్కు మూర్తుల! 

_బరగు నెవ్వండు" ; “అతని వెన్క సికి యాయమ తోడుత నవర్ రోధవ్రాతంబున్, 
.జతురుండే. పకీం|దుడు' క. విహ్యలః నాగేష్యదము. పాహి పాహి '. మొదలగుస 

వెన్నియో పోతనగారి పడస ంపద, యందలికే, 

. దాసుగారు శ కః హరికథలో వార్త 'ఛరదక్యాప్ర వై వై దుష్యము మును వృత్త వైవిధ్య 
రూపమున. ప్రదర్శించినారు. సామాన్యముగ | వాయు ఆట వెలదీ, తేటగీతి, 
కందము, సీసము చంపకోత త్పలమాలలు, మ శ్రేభశార్హూలములు గాక తోటకము, 

' పగ్గర, ' పొదభము ,: కందుకము, 'మదనను, తదవోజు. హయరగతి: రగడ, కవి 
ine 'దతమ్లై బా ై ” , మ. తృకోకిల,. [గి వ్రజీః, తరలమ్బు 

తళా హ్ వంగళమవాత్రు,. మానిని, ఉత్సాహ లయ జాహి, ద్విపద, మంజరి 
న. 'మొదరిగువానిని ని (గహించిరి.. అంశేకాదు గద్యను,' ,దండకముచు గూడ గ్రగహించిరి, 
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. (గంథాదిని వాణీని గీర్వాణభాషలో నుతించిన ___ 

మాతః కృపాతరంగిణి వికనన్న యనామృత్" ర్వి శ్ర నీకది 

సకలజనమోదకారిణి (శుతిసంచారిణి నమోస్తుతే వాణి (పు - 2 

అను శ్లోకము దాసుగారికి ఇరువది రెండవ యేటనే సంస్కృత శ్లోక రచనా సామర్థ్య 

మేర్చడినదనుట కొక సాక్ష్యము, అంతే కాదు, (గంథ | పారంభమందలి__ 

తొల్లి గజపతింబో)చుట కెల్ల మనుచు 
నెల్ల జనములు “నెజబు(గంగ నిచట వెలని 

కరుణతోడుత నానంథ గజపతీం్యదుం 

భాలనము సేయు వేణుగోపాలమూ రీ, 

'మొసలిచేం బట్టువడి నీటమునిగియున్న 

గజమును సుదర శనంబునం గాదు సరి 

మోాహామున6 బభ్టువడి ఛభవమున మునుంగు 

మునలంగూప సుదర్శనముననె కాచు (వు - ర 

అను పద్యము లందళి “గజపతి, సుదర్శన శబ్దముల చమత్కారము కథాసంబం 

ధము కలిగి బొచిత్యవంతములై నవి. ఈ హరికథా పీఠికలో భగవచ్చక్తిని వివ 

రించుచు చెప్పిన నొక చక్క_ని పద్యము. 

ఒకటి సున్నతోడ నుండి యెంతయుం దన 
విలువ డానియందు వి స్తరించు 

కరణి నెవ్వండీజగంబునం బెంపంది 

దీని నడచి తుదకుందానె మిగులు. (పు- 6) 

పురాణ(పసిద్ధములయిన దశావతారములను స సృష్టి [కమపరిణామానుసారముగా 

('ఇవల్యూషన్ థీరీ" ) అన్వయించి చెప్పుట ఈ పీఠికలో కన్చడు మరియొక 

విశేషము. (వ - 8) 

2.. దాసుగారు గజేందమోక్షణ హరికథను. వ్రాయునాటికి విజయనగర (ప్రభు 
వైన ఆనంద గజపతిని దర్శింవలేదు, ...కనుక రెండవ పద్యము సంగతి 

| యెట్టున్నను “గజపతి” శబ్బ చమత్మారమున్న. పద్యము అచ్చువేయించు' కాల' 

మున వాసి (గ్రంథమున చొప్పించి యుందురు. 
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ఈ హరికథ చిన్నవయసులో |వాసినదై నను చేయి తిరిగిన కవి | గంథములో 

వలె రచన సాగినది. 

గజరాజుసు రక్షీంచుట కె బయలు దేరిన శీ హరిని అనుసరించిన లక్కీ దేవి 

విధము :... 

అంసభాగంబున నాడెడు గొప్ప కొ 

ప్పున సన్నజాజులు పుడమిరాలం 

జిన్ని కెంజాయ వాల్లన్నులు కమ్మల 

. దివిటీల మును నటుల విధ మొప్య 

హరిక రాకృష్ట చేలాంచలంబున నీవి. 

యందునంటాణద్యయంబు ముఅయ 

మోము వేకువ చందమామ పోల్కీ_ని "వెల్ల 

నధరంబు పె6గ౦పు లలరుచుండం 

గాలి పావడ జీరాడ డ కాంచి ఏడ 

శాను జవ్యాడ నారద మౌని పాడ 

మేచకముతో డం ద్ దల. మరుపుజాడ . 

చేలుబెంచెను లక్షి శస క్వేశునీడ _ (వు-2) 

కరిమకరముల పెనుగులాటకు ఆకరమైన సరోవరాకారము._ =. 

చటుల వాత ధూత 'శే వాల జలద భీత రాజ మరాళ కిస పక్షంబులు సిత 
పటచ్భాదికోరుతాళవృంతంబులై చెలంగ, సిత రక్త, నీలోత్సలంబులు విచి[త దీప 

ముల భంగి వెలుంగ, పద్మాంకురంబులన్ జెంచువుల. [ద్రుంచి నమలు రాజ చ్మకం 

బులు తాంబూల చర్వణానంద కందులై న రాజ చక్ర ంబులుగ విలసిల్లి, దలదర వింద 

మరంద బిందు. సందోహాస్వాదన. తుందిలేంిచిందీర నిస్వనంబు వీజాగానంబయి రాజిల 

హరి నీలమంటపంబుపై. భాసిల్లడు. దివ్యగాన సభగా. సద్దాని [బమసి డగ్గర విమానం 

“బులు డిగ్గి సురికి వడివడి దడబడి యందు జి జొచ్చి యయాశే మోసపోయితి మని "తడి 

సిన: పుట్టంబులు .పిడచుకొ నుచు మరల. విమానంబుల శేగు కిన్నర కింపురుష వియ 

చృదల క లల, ద్వనులుమ,. క లధ్య పనుల 8 మంటి కెగసి యల్లాడుచు పాఠీనంబుల నొడిసి 
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బాతుల మె త్తంబులును, మొ త్రంబులయి పైకి దేలి మిట్టిపడు మిట్టలిం బట్టి [మింగుచు 

దోబూచి చూపుచు మునింగితేలు కారండవంబులును గలిగి రామాయణ భారత భాగ 

వతామ్నాయంబులి తెరంగున సుగీవ పాండవ బృందావన మహిమాభిరామంబె', | 

హరిభంగి హరిభంగి నించారంభాయుతం బై, రాము గరిమ రామ గరిమ తాళ 

భూజాంకితంటై , సుకవి భాషణంబు తెరంగున (శో(తో త్సవంబె, నుందరీ 

రత్నంబు భాతి న్మేతసర్వంటే, చితిణీజాతి స్త్రీ విధంబున చంచల రసయుతంబై , 

యోగి హృదయంబు పోలిక గఖీరమయ్యును (పసన్నంబై, రాజ ముఖంబు వలె 
రమణీయంబయ్యును భయంకరబై , నలుచదరంబై, అతుల వి స్తీరంబై వెలయు 

నప్పంకజాకరంబు.... (పు -1l, 12) 

పోతన గారి గజేందమోక్షణ కథలో శ్రీకృష్ణుని పసక్తి యుండదు. దాసు. 

గారి కథలో విజయనగర వేణుగోపాలుని [పన క్తి యెక్కువ. పోతన గారి. గజేం' 
(దుని స్తుతి యంతయు పోతనగారిదే మైనబ్లు, దాను గారి గజేం[దుని ' స్తుతి 
యంతయు 'దాసు గారిదే.. 

రుక్మిణీ కల్యాణము: 

దాసు గారు ఎక్కువగా చెప్పిన హరికథలలో ఈ రుక్మిణీ కల్యాణ మొకటి. 
ఈ రుక్మిణీ కల్యాణ కథతో దాసు గారి కొక . అనుబంధ మున్నది. ' బాల్యములో, 
తం|డియెన వేంకట చయనులు గారి శిష్యులలో నొకరయిన తాతన్నగారి చెంత భాగ 

వతము నందలి రుక్మిణీ కల్యాణ కథను చదువుకొనినారు. భాగవతములో దాసు 

గారి కంఠముతో చెలిమి చేసిన తొలి కథ రుక్మిణీ కల్యాణ కథ, 

నిలోత్సలదళ శ్యామం రామం రాజీవలో-చనమ్ 

దుష్టరాతస దృ మం నౌమి పాపవిమోచనమ్ = (పు-8) 

అను భోః రూప శ్రీరామస్తుతితో ఈ హరికథ (ప్రారంభ మగును. తరువాత తెలు 
గులో శ్రీ "శ్రీరామ స్తు సుతి, జానకీ స్తుతి, సరస్వతీ స్తు సుతి, సభా సం బోధనము వచ్చును 

తరువాత పరీక్ష ద్భావదడు శుకమునినాథుని రుక్మిణీ పరిణయమును అనతిచ్చి 

చయ చిల్కుమన._ | : 

అపుడు శుకయోగి మోతు తత్తార్థలోగి 

శిష్టవ రనుడా పరీశ్లి తుతోడ 
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శౌరి రుకి గః బెండిలి సల్చికొనుట 

వీనులకు విందు గాంగ విన్సించె నిట్లు (వు - క్ 

_ అనుచు కథా |పాంరంభము పురాణధోరణిలో చేయుదురు. 

సామాన్యముగా దాసు గారు (పతి కథలో చేయు వినాయకస స్తుతి దీనిలో లేక 
పోవుట, ఏ యితర కథాదిలో కన్పడని జానకీరాముల స్తుతి ఈ కథలో కన్నడుట 
ఒక ' విశేషము, కథా పారంభమునకు ముంచు దాసు గారు (వాయు సుదీర్హో పోద్దా 

తము కూడ దీనిలో కన్సడదు. 

ష్మకుడను రాజు విదర్భ నేలుచుండుట _ అతనికి ఐదుగురు పుత్తు)లు, ఒక 
పుత్రిక యుండుట __ వారిలో తొలిపట్టి రుక్మి, కడచూలు రుక్మిణి యగుట _ తల్లి 

దం|డులు రుక్మిణిని కృష్ణున కీదలచినను, రుక్మి రుక్మిణిని శిశుపాలున కీయదలచుట _ 
కృష్ణుని వరించిన. రుక్మిణీ మంది ముసలి (దాహ్మణుని ముఖమున కృష్ణునకు సందేశ 

మంపుట _ ఉ త్తరముతో గూడిన సందేశమును [బాహ్మణుడు శౌరికి విన్నించుట _ 

రుక్మిణికి వివాహలగ్నము సమీపించుట _ బ్రాహ్మణుడు శుభవా ర్త చెప్పుట _ కృష్ణుడు 

వచ్చి రుక్మిణిని తీసికొ నిపో వుచుండ నాళ్వజరాసంధదై ద్యాది "రధికులు యుద్ధము 

చేయుట _ రుక్మికి మీసంబులు గొరుగుట _ రుక్కిణ్ని ద్వారకలో శాస్త్ర పద్ధతిని "వివా 
హము చేసికొనుట _ గదిలో శ్రీహరి రుక్మిణికి విశ్వరూపముతో కనబడుట య 

రుక్మిణి స్తు స్తుతించుట ల కృష్ణుడు విరసము లాగుట _ రుక్మి ణి తన్ను నిరసింపవలదని 

(సార్జీింప, కృష్ణుడు. రుక్మిణిని ఓదార్చుట, అన్నవి ఈ కథలోని అంశములు. 

“శ కథ, యంతయు భాగపత. దశమ స్కంధ పూర్వభాగము. నందలిదే,. 
దాసు గారు దీనిలో చెప్పుకోదగిన. మార్పులు ఏమియు చేయలేదు కాని ఒకటి. రెండు 
చిన్న కల్పనలు చేసిరి. 

రుక్మీణి కృష్ణుని... చెంతకు పంపిన ' మంచి ముసలి బ్రాహ్మణునకు” సందేశమే 

కాక ఓక" లేఖ కూడ [వాసి యిచ్చిసట్లు దాసు గారి కథలో కలదు. అ వెళ్ళి న 

ముసలి డ్రాహ్మణుడు కృష్ణునకు కకత సందేశమును 'తెలిపి “ఆనవాలుగా: నింతి 

యుక్త iby 'జూపును. ఈ + లేటు దాసు గారి. కల్పన భాగవత కథలో రుక్మిణి 

శ | 
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ఆపే గదిలోనికి వెళ్ళిన తరువాత రుక్కిణీకి__ 

“అప్పుడ బముగ రుక్మి ణీకాంత యతమషులు మిర్మిట్లద్రువన్ 

జప్పున మెరయగ కృష్ణ్టునకున్' విశ్వరూప 'మెంతయు నొదువన్ 

"వేలకొలది శిరస్సు లక్ష్వ్రలున్. వింతకరములున్ బదముల్ (వు-41) 

కన్పడును. “ఆశ్చర్య భీతి సమ్మదములు ముప్పిరి కొనగా మై పుల్కరింవ ' 
రుక్మిణి సాష్టాంగపడి నుతించును. హారి విశ్వరూపమును , ఉపస హరించి యథా 

రూపమును దాల్చును. ఆ తరువాత గోపాలుడు... 

“న్వేలెన త తియో త్రము డారిశుపాలుగు నీకు తగిన వరుడుండ 

సీ-లెకుంగ'కేల చెజిపడితివి పేద నల్ల గొల్ల వాడ నామె” (వు - శి) 

అనుచు “విరసము' లాడును, ' అ మాటలకు రుక్మిణీ ' నన్ను నిరసింప దగవొనాః ” 
అని | పార్ధింప, కృష్ణుడు “నీ మనసెరుగంగ నంటి, నను మన్నన సేయు మటంచు 
కౌగిటంగొని రతి దేల్చె'ను. 

ఈ ఘట్టమంతయు దాసు గారి కల్పన మే, ఇట్లు కృష్ణుడు విరసముగా 

మాటలాడుట భాగవతము నందలి రుక్మిణి. కల్యాణ ఘట్టమునందు లేదు. కాని 
ఇటువంటి విరస సంభాషణము భాగవత దశమస్క-౦ధో త్త తర భాగమునందు గలదు, 

ఆ భాగవత ఘట్టము నందలి మూడు పద్యములు... 

సిరియును వంశము రూపును 

సరియైన నివాహాసఖ్య సంబంధం బుల్ 

జరుగును, సరిగాకున్నను . 

జరుగను లోలాశి ! యెట్టి సంసారులకున్ 

తగదని యెటు౭గను మమ్మున్. 

దగిలితివి మృుగాశ్నీ ! దీనందప్పదు. నీకుం. 
దగిన మనుజేం దు నొక్కసిం 

'దగులుము గుణహీన జనులందగూనే తగులన్. 
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సాళ్వే జరాసంధ మైద్యాదిరాజులు 

చాలి నిన్ ఏక 0ప మలయుచుందు 

రదిగాక రుక్మి సీ యన్నయు గర్వించి 

వ్ఠ స్రమదాంధుండ్రై వెలయుచున్న 

వారి గర్వంబులు వారింపంగా గోరి 

| చాలువ! నినొ డిసి కెచ్చితిని ? గాసి 

కాంతా తనూజార్థ కాముకులము గాము 

శామమోహాదులం (గందుకొనము 

ఏను ముడానీనులము (కియావిర పాంతులము 

_ పూర్తులము మేము నిత్యాత్మబుద్ధితోడ 

వలుగుచుందుము గృహదిప విధము 'మెటుసి 

నవలతాతన్వి ! మాతోడ నవయవలదు * 

ఈ హరికథలో దాసు గారు వారి గ్రద్దాశ క్తు లన్నియు రుక్మిణీ పాత్రపోషణ 

మందు .వినియోగించినారు. రుక్మిణి బాల్యము దశ, లేజవ్వనంపు పసందు. బొచిత్య 

వంతమయిన సందేశము, గుణ సౌందర్యము, సౌందర్యగుణము, మొగము మొ త్తని 

విరహము, వధూవేషాలంకరణము, కృష్ణునిపై గల భయభక్తులతో గూడిన (పేమ... 

అవి యివి యన నేల, రుక్మిణీ పాత 'పోషణకు కథ యిచ్చిన సర్వావకాశములను 

వినియోగించుకొ సిరి. 

జగము ముద్దు కన్నె యగు రక్కిణి జవ్వనప్త వన్నె ను దాసు గారు పన్నిన 

విధము. 

లేజవ్వనంపు ప పసందు నాల్లొ బ్రాజూము  (క్రొంబొడ్దు ' వేగిన సందు 1వే! 

. గాజుల చేర్చు జాజులకూర్చు.
. 

. తొగరు ఐ వా తెరదొండ నగు. నగు శేయెండ.. 

|తే| 



రి 

నీలపుటుంగరాల్వాలుగ ముంగుకు ల్నే 

ల్మేలుర చెక్కిళ్ళ తళ్కు వేవేలుర యక్కలి బెచ్క- 

“పక్కలా నవరసము లొల్కు- నజ కులు. - 1 బే! 

కాయజు కటారి కలికి మిటారి బో . 

హోయిర నెమా గముతీరు నోరూ యుర్ చందురుసౌరు 

నారాయణదాన నుతిమోరు వయసు ముద్దుగారు 1 వే! 

మురహరుడు వచ్చి తన మెడలో పుస్తె కట్టునను సంతోషముతో నున్న 

రుక్మిణీ కన్య హొయలు... 

దూర్యాంకురము లతో సన్నజాజులు 

ముగిలిరేకులు జారు సిగనుజుట్టి 

తమ్మ చక్కు. గులాబీ దంతపు నిగ నిగ 

రవల కమ లజ డో డు చెవుల చెట్టి 

చేత పాయవు బిగి చేతి గాజులు నైక 

యొడ్డాణము న్వెలియుడుపుగట్టి 

ముద్దు ముగంబున ముశ్రైదు చిన్నెల. 

నంబ పేరిట నోగిరంబు పట్టి 

_ నిన్నెలలు చీకటులు బర కన్నుదోయి 

ము_త్తేము ల్లెంపులార్కెడు ముద్దువాయి = 

నందమగు రుక్మిణీకన్య కలరుహోయి 

చాటి చెప్పగ వేయినోళ్ళు ఇాలవోయి (పు - 22) 

వధూ డేషాలంకరణము లకో దుర్గ గుడికి బయలుదేరి వెళ్లి న రుకి క్కి విధము . ల 

అంబ. జీరోగరంబు. పళ్లె ర్ముల 

. బటి జెలుల్ దన చుటు కొల 
టె టె 
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"బెండ్ కరూతుర యం౦-చు6 (బియ మున బలుమారు 

మేలుగ(జుట్టపక్కా-లు బిల్య 

చెన్నె లపోక మర్చించెను దనుకాంతి 

యెన్ని యుగంబు లూహాంచె నల 

మందసి గతము కేట మా క్రీకములే చేట 

తోటి చి త్తరుల కందోయి నిల్వ 

"జెనసలు మరయించి కోట యత్మిక మించి 

ము_కైపుం జెన్యుటల దూర ము త్త తరించి 

. దుర్లగుడింగాంచి రుక్నిణి స్తుతులమించి 

యీశ్వరిని  క్తేతోడం (ౌర్జించె నిట్లు (వు - 29) 

వై దర్భీగా గాక తెలుగు బాలగా కనబడు రుక్మిణి బాల్య చేష్టలు _ 

శ్రీ) రుక్నీణీ బాల్యముదశ చె ప్పెద సాకల్యము వినుము (శ్రీ) ము! 

మేరుధైర్య! సచ్చర్య నరవర్య ! 

చేరు పేర బొమ్మ పెండ్లి ౦డ్డ ండ్డు గావించి 

వలదులతో సియ్యమందు చిన్నారి తలసేమనందు 

విను మారా గుజ్జనగూళ్ళు వండించి తో నాడు. వెలులకుం బెట్టు 

బెంపారు చెల్మీ చె చేప స్యా ముద్దారబువుదీగముట్టు మినుమిట్టు ఠీ రు! 

రతనపు మేడల రాగిలు బంగార తికిన తూగు 

టుయ్యాలలో నూగు మెనతోడ మో్రిగు 

ఇమలితో మురిపెములరేగు నంచలకు 

చతురత నడకలు జూపు సమరత ముచ్చట. నుడిజోవు 
కోరె గ్రాన్నతండె "దేవుడగు కృష్ణుడని గాం మది తెలుప. కవు 

(వు-ఏ) శ్రి! 
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రుక్కి ణీ పంపిన ముసలి దాహ్మణుడు ఒక గొప్ప అడవిని దాటి ద్వారకా 

నగరము చేరినట్లు దాసు గారు |వాసినారు. ఆ అడవి అచ్చ తెనుగు పదముల ట్లు 

అడవి, (పు - 12) 

రుక్మిణీ కల్యాణ హరికథను దాసు గారు 1028 లో కాకినాడలో చెప్పుచు 
చెప్పిన అంతరార్థ మిది * _ 

“రుక్మిణి యనెడు బుద్ది | బాహ్మణుడను వేదశాస్త్ర సాహాయ్యమున (శ్రీ కృష్ణు ధ్ 
తం 

డను పర్మబహ్మము నెజింగి యందు లీనమగుటయే రుక్మిణీ కల్యాణాంతరార్థము.” 

పహోచ చరితము: 

విజయనగర నివాసులలోని దాను గారి నే స్తులలో శ బొడ్డు వేంక'పేశము 

ఒకడు. “విదురుని బోలిన ఆ నేసు డొకనాడు' దాసు గారితో వినయముగా నిటు 
అటి ' య 

పలికినాడు___ 

“నంస్కృృృతంబున గృప్ప ' జననము అపెనుణగసన 

నంబరీష చరిత్ర మల గశేంద 

మోతుణమున్ (ధువ భూపతి చరితము 

మార్క-ం౦శు చరితము మనసుదీర 

సత్యహరిశ్చంద్ర చార్మి తమున్ రుక్ 

శీపరిణయముల నేర్చు మెరయ 

గాన (పబంధముల్ గావించి హరిక థా 

రూపకోప పన్యాన రూడీమోారి 

భళిర ! నీవలెం బండిత పామరులను 

జెక్కు_ 'దేశంబులన్ ర కీ క్రిణోొక్క కేసీ 

గాినకవపితా _పలిభజూపవు ఘనుడు గలయకె 

తథ్య ధుర్వ! నారాయణదాస వర్య [7 

ర్వీ శతజయంత్యుత్సవ సంచిక -- సంస్కృతి: సమితి, బీఠాఅ, వు.” 257 
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"బెండ్ కరూతుర యం౦-చు6 (బియ మున బలుమారు 

మేలుగ(జుట్టపక్కా-లు బిల్య 

చెన్నె లపోక మర్చించెను దనుకాంతి 

యెన్ని యుగంబు లూహాంచె నల 

మందసి గతము కేట మా క్రీకములే చేట 

తోటి చి త్తరుల కందోయి నిల్వ 

"జెనసలు మరయించి కోట యత్మిక మించి 

ము_కైపుం జెన్యుటల దూర ము త్త తరించి 

. దుర్లగుడింగాంచి రుక్నిణి స్తుతులమించి 

యీశ్వరిని  క్తేతోడం (ౌర్జించె నిట్లు (వు - 29) 

వై దర్భీగా గాక తెలుగు బాలగా కనబడు రుక్మిణి బాల్య చేష్టలు _ 

శ్రీ) రుక్నీణీ బాల్యముదశ చె ప్పెద సాకల్యము వినుము (శ్రీ) ము! 

మేరుధైర్య! సచ్చర్య నరవర్య ! 

చేరు పేర బొమ్మ పెండ్లి ౦డ్డ ండ్డు గావించి 

వలదులతో సియ్యమందు చిన్నారి తలసేమనందు 

విను మారా గుజ్జనగూళ్ళు వండించి తో నాడు. వెలులకుం బెట్టు 

బెంపారు చెల్మీ చె చేప స్యా ముద్దారబువుదీగముట్టు మినుమిట్టు ఠీ రు! 

రతనపు మేడల రాగిలు బంగార తికిన తూగు 

టుయ్యాలలో నూగు మెనతోడ మో్రిగు 

ఇమలితో మురిపెములరేగు నంచలకు 

చతురత నడకలు జూపు సమరత ముచ్చట. నుడిజోవు 
కోరె గ్రాన్నతండె "దేవుడగు కృష్ణుడని గాం మది తెలుప. కవు 

(వు-ఏ) శ్రి! 
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రు పెట్టుట - పేహ్లాదుని గుణ గణ వర్ణనము _ కనక కశిపుడు (ేహాదుని గురువు 

కు నప్పగించుట _ |సహ్లాదుని చదువును హిరణ్యకశిపుడు పరీకీంపదలచి రప్పిం 

చుట - సహ్హదుడు విష్ణువును (ేశంసించుట _ ఇతనిని సరియైన [తోవలో నుంచెద 

మని గురువులు మరల తీసికొ ని వెళ్ళి కొంతకాలమైన తరువాత మరల తం[డియొద్దకు 

(పహ్హాదుని తీసికొని వచ్చుట _ మరల తం|డికో (పహ్హాదుకు హరిభక్తి ని గూర్చి 

ఉపన్యసించుట లు హిరణ్యకశిపుడు గురువులపై ఆ|గహించి తరువాత వారి తప్పు 

లేదని తెలిసికొనుట - ప్రహ్లాదుని చంపుట కై హిరణ్యకశిపుడు అనేక [పయత్నములు 

చేసి విఫలుడగుట _ |పహ్హాదుడు అసుళార్భకులకు హరిభక్తి వివరించు చుండుట _ 

హిరణ్యకశిపుడు ఆ చక్రిని స్త సంభమునందు చూపగలవా ? యని స్తంభమును. విరుగ. 

గొట్టుట - స్తంభమునుండి నారాయణుడు నరశకేసరి రూపముతో వచ్చి హిరణ్యకళిపుని 

సంహరించుట _ మహో రౌ దముతో నున్న నృసింహుని శాంతింప జేయుటకు దేవతలు 

భయపడ (సహ్జ్హాదుడు స్వతించి శాంతింప జేయుట _ నృసింహుడు (వహ్షాదునకు 

వరము లిచ్చి పోవ, (బహ్మ (సహ్హాదునకు పట్టాభిషే కము చేయుట అనునవి 

ఈ హరికథలోని కథాంశములు. 

ఈ హరికథలోని కథ లసనంతయు పోతన గారి భాగవత సప్తమ స్క ౦ధము 

నందలిదే. దాసు గారు అందలి కథాసారమునేకాక కథా శరీరమును. గూడ బాగుగా 

(గహించినారు. 

"వె కుంఠచింతా వివర్థిత చేష్టుడై 

యొక్క_ండు నేడుచు నొక్క_-చోట (7-124) 

అను పద్యమునకు అసుసరణ మిది... 

హరికభాచింకాపరవకుకై యతబేడ్చు నొకచోట హరి భావనా 
రూఢచిత్తు జై పాడునొకచోట హంరికీ. దక్క వేరు లే 

చని నగు నొకవోట హరి యను నిధానమును గంటి నని. 

యుబ్బు నొకవోట. నారి వారి యను నొక చోట నానండ్యా శు 

వులూల్క- నురుపుల్క -ల గన్నుమూని యూరకుండు నొక్కచో. 

(పు - 1) 
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“ అంభేందూదయ ముల్ మహోబధిర శంఖారవముల్ ” (7. 168) అను 

పద్యమునకు _ోతిబింబము._ 

చెలగు వెన్నెల (గొడ్డినానికి చవిటివానికి శంఖారావము 

నెలయు చదువులు మూగివానికి వెలదులన్ రతి నపుంసకునకు 

చెలిమి కృతఘ్ను నియెడ హవ్యంబులు భస్మరాశి యందున 

వె ల వ్యష్థంబయ్యునా (శ్రీహరి ఛ క్రి కీ లేని వారల (బతుకులవి (పు - 15) 

సురలం దోలుటయో ! సురాధిపతులన్ (సుక్కీ-0చుటో! ౫ = 140) 
అను పద్యమునకు (ప్రతిరూసము_ 

సుర కిన్నర నాగ ఖేచరులను నిర్ధించుట యో గరుడ యత, 

విద్యాధర గంధర్వుల గూల్పుటయో మరి సిద్దుల గెల్పుట యో 

మానుల బాధించుటరవూ హరి గిరి యంచున్ గడు మో 

హాంధుడనై చెడనేలర,.. (వు - 15) 

ఇట్లు దాసుగారు ఈ హరికథలో పోతసగారి భావభాండాగారమును యథాళ క్ 

స్వాధీనము. చేసికొన్నను, సందర్భానుసారముగా సొంత రచన కొంత చేర్చక 

పోలేదు. శాఖా చం[ద న్యాయముగా ఉదాహరణములు ఒకటి రెండు.... 

తన భార్యను దేవేర్యదుడు చెరబట్ట దలచెనని నారదముని వలన తెలిసికొన్న 
సందర్భమునందు హిరణ్యకశిపుని ధోరణీ___ 

"జెలిసెచే యా మోసకారి డేవేందుడు చేసినపని యిడా EE] 

నెలతేగను కొమరునిన్ జంపగ నెట్టుకొనియి నదెంత | దోహీ యో 

పులిమోాసములు బెవుకునట్లు శలభ మగ్గిలో బడునట్టు బలుతాచు 

న్ముద్దిడునట్లు సలిెీడు నాకా యధముండు Wi]! 

చేటితో స్వర్గము పని సరి, నిఖల' దేవతల పని సరి, మాటి 
దిక్కుల నేల గల్పెద, నేరువకు తల్మక్రిండు సల్పౌెడ 

సాటి యొవను నాకీ జగముల చేటి కిక జాలముసేసపెద 

వాటించుడు నా జయ భేరి మేటి (బహో శ్రంద మెల్ల పగులగా ral 

(పుం). 
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తన భార్యను చెరబట్టి తీసికొ నిపోవు ఇం|దుని బారిసుండి ఆమెను రక్షించి 

తన ఆశ్రమ మందుంచుకొని తనకు అస్పచెప్పునపుడు కృతజ్ఞతతో హిరణ్యకశిపుడు 

నారదునితో పలికిన విధము. 

భళిరా ! యెంతటి గుండెదీసినపనిన్ బాకారి పాపాత్ముండై 

సలిపన్ నారద! యాత్మబంధుండవు నాచర్మంబు నీ వాదర 

కలు గావించినమైన నీ బుణము నాశక్యం'బె తీర్పంగ నం 
వొలయన్ _మొక్కి-న సంతసిల్లి చనియెన్ యుద్దాశనుం డంతటన్. 

(పు - 12) 

ఈ హరికథలో మెజప్పలవలె కొన్ని చక్కని భావములు కలవు, 

విద్యను గూర్చి 

* గాజ్రుపోలికి రెట్ట గావించెడిన్ నజ 

మగు తెలి దీపంబు నంటి విద్య” (వు-14) 

భగవంతుని గూర్చి 

“ఆకాశ మట్టుల నంతట సిండియుర6 

దానెద్దియుంగాక తనరు చుండు (వు-2కి) 

భగవద్భ కిని గూర్చి 

కల్లను నిక్క-౦బు గావించు నాతండు 

ఒం 9 అష 

శేదాంత సారమును గూర్చి. 

“లడ్డి కలదొ యడియె ఈశ్వరత_త్త్వరంబు 

ఎడ్జి లేదొ యచదియె యో జగంబుూ. _(పు-2కి) 

దాసు గారి భాగవత హరికథలలో పోతన మహాకవి ప్రభావము అధికముగా 

గల హరికథ (ప్రహ్లాద చరిత, 
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శ్రీహరి కథామృతము: 

శ్రీహరి కథామృతము సంస్కృత భాషలో (వాసిన ఏక్రైక హరికథ. ఈ 

|గంథ మెవరికి అంకితమో దాసు గారు స్పష్టము గా వాచ్యము చేయలేదు. కాని, 

(పతి విభాగ [పారంభమునందు గల స్తుతుల వలనను, (సతి విభాగాంతము నందలి 

మంగళాచరణముల వలనను ఈ హరికథా సంపుటిని (శ్రీహరికి అంకిత మిచ్చినట్లు 

భావింపవచ్చును. 

ఇది మూడు విభాగముల |గంథము. విభాగమునకు వారు పెట్టిన పేరు 

బిందువు. అనగా శ్రీ హరికథామృత హరికథ మూడు బిందువుల గంథము. శ్రీహరి 

యొక్క కథ అమృతమనియు, అందులో గల ఒక్కౌాక్క భాగము ఒక్కొక్క 

అమృత బిందువు అనియు దాసు గారి అభి పాయము, పథమ బిందువు శ్రీకృష్ణ 

జననము. ద్వితీయ బిందువు పితృుబంధ విమోచనము. తృతీయ బిందువు ధర్మ 

సంస్థాపనము. ఈ మూడు కథలు భాగవత దశమ స్కంధము నందలివి. కథలే 

కాదు ఈ “శ్రీహరికథామృతము” అను నామము గూడ భాగవత దశమ స్కంధము 

నందలిదే. (భాగ. - దశ. _ పూర్వ. 11). 

ఈ మూడు కథలను దాసు గారు ఒక్కసారిగ |వాయలేదు. మొదట 

“శ్రీకృష్ణ జననము” అను నొక్క కథనే (వ్రాసిరి. తరువాత పితృబంధ విమోచన 

కథ, ధర్మసంస్థాపనకథను వాసి, ఈ మూడిటిని గుది గుచ్చి '“శీహరికథామృతము” 

అను [గంథముగా రూపొందించిరి. దీనికి పహ్హద చరిత్ర హరికథలో వారు [వాసిన 

[గంథములను వివరించుచు, "సంస్క్ఫుత ౦బున గృష్టజననము....' (|పహాద_పు. ర్) 

అని పలికిన పలుకులే [సమాణములు. 

ఇది... 

వంచే సంశిత కల్పం 

సుందర గోపాంగనా హృదయ తల్నమ్ 

బృందావన సంచారం 

నంద యశోదాత జం దయాపూరమ్ (పు - 1) 
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అను ప్రాస గల గీతికో |ప్రారేంభ మగును. శ్రీహరి స్తుతి పిదప విఘ్నేశ్వర 
సుతి, అంబా స్తుతి విద్వత్ సంసది స్తుతి వచ్చును. తరువాత కొంత వేదాంత 

చర్చ, కొంత కలికాల లక్షణముల చర్చ వచ్చును. తరువాత ముహురానంద భరిత 

మెన మురశీధరచరిత మాహాత్మ్యమును, (శ్రీకృష్ణభ క్రి ని గూర్చి సుదీర్హ|పసంగము 

వచ్చును. తరువాత మోక్షత త్ర్వామృత భోగియైన శుకయోగిని వగ శుజాలపూరిత 

న్యేతములలో పరీక్షిన్నరపతి సంసారసాగర తారణ కారణమైన సాగర శయను కథా 

సారమును వివరింపుమని అర్థించును. శుకయోగి మరల సుదీర్హ ముగా భగవన్నుతి, 

భాగవత స్తుతి చేసి సి కథలో నికి అడుగు పెట్టును. 

కథా|ప్రారంభగ మనకు ముందుగా ౩ సుదీర్భ ములయిన ఉపోద్ధాతములు [(వాయుట 

దాను గారి హరికథలలో కన్చడు సొమాన్యాంశమే, కాని పదునెనిమిది పుటలు గల 

ఇంత పెద్ద ఉపోద్దాతము గల హరికథ మరియొకటి కన్పడదు. 

మధురానగరమునకు ఉ్యగసేనుడు (పభువు, అతనికి కంసుడను ప్వ్యళుడు, 

దేవకి యను పుత్రిక యుందురు, 'దేవకికి శూరసేనుని కుమారుడయిన వసుదేవు 

నితో వివాహము జరుగును. అ నూతన దంపతులను |పేమకో కంసుడు రథముపై 

మధురకు తీసికొ నివచ్చుచు మార్గమధ్యమున ఒక వనమున వి|శ్రమించును. అపుకు 

అశరీరవాణి “ఓరీ । కంసా 1 ఈమె కనిష్ట సుతుడు నిన్ను సంహరించును" అని యన, 
కంసుడు కోపముతో తన సోదరిని ఖడ్గముకో సంహరింపబోగా, వసుదేవుడు అగ 

వచ్చి “బావా! నీ సోదరికి పుట్టిన సంతానము నంతయు నీకు స్వాధీనము చేసెదను. 
ఈ మేను చంసకుము' అని శేడుకొన కంసు డంగికరించి యథాపూర్వ] పేమళో 

వారిని మధురకు తీసికొని వెళ్లను. కొంతకాలమునకు దేవకి గర్భవతి యగును, 

అది తెలిసికొని కంసుడు దేవకీవసుదేవులను కారాగారమున బంధించును. కొంత 

కాలమునకు దేవకి ఒక ప్యతుని (పసవించును, మాట [ప్రకారము వసుదేవుడు 

అ బిడ్డను కంసున కొసఏను. * కంసుడు నిర్దాకీణ్యముగ అ పసి గుర్తును సంహ 

రించును. ఈ విధముగ ెవకికి పుట్టిన ఏడుగురు బిడ్డలను : వసుడేపుడు కంసున 

కప్పగించగా కంసుడు సంహరించుట జరుగును. కొంతకాలమునకు దేవకీదేవి 

[శావణ బిహుళాష్ట్రమీ నిశధసమయమున అష్టమపు తుని [పసవించును. ఈ అష్టమ 

గర్భమున ఉదయించిన పృతుడు సామాన్యబాలుని వలె నుండదు. శంఖ, చకాది 

వెష్టవ లాంఛనములతో నుండును, - ఆ బాలుని (బహ్మాది దివిజులు. స్తుతింతురు+ 
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దేవకీ వసుదేవులు గూడ ఆనందముతో భక్తితో స్తుతింతురు. తల్లిదం[డుల స్వుతికి 

సంతసించి వారి బాధను గమనించి, ఆ భగవత్స రూపుడు “తల్లిదం|డులారా | నేను 

కంసుని సంహరించెదను. మిమ్ములను బంధ విముక్తులను చేసెదను. నందుని 

యింట నున్న అమ్మాయిని మీరు తీసికొనినచ్చి, ఆ చాలిక స్థానములో నన్ను నిల్చి 

రండు. మీకు అన్నియు సమకూడును' అని చెప్పి, సామాన్య అర్భకుని వలె 

మారిన తన పు[తునకు తల్లి యగు దేవకి మంగళము పాడును. ఇది (శ్రీకృష్ణ 
జనన విందువు నందలి (పధాన కథ. 

ఈ విభాగమునందు దాసు గారు ఈ (శ్రీకృష్ణ జననముతో సంబంధములేని 

ఒక కథను అవాంతరకథగా చొప్పించినారు. ఆ అవాంతరకథ యిది _. 'శతయోజన 

విసారమయిన ఒక అడవిలో ఒక వ్యాధుడు భయంకరమగు వర్ష మునకు చిక్కి ఒక 

చెట్టుకింద కూర్చుండి వణకుచు ప్రాణముపై అశ వదలుకొని దారా పత్ర బంధు 

మి|తులను స్మరించుచు. ఫీతచేష్టితుడయి యుండును. అప్పుడు ఆ వృక్షము పై గల 

ఒక మగ కపోతము తన భార్యకు ఆతని పరిస్థితిని జూపి. 

నిరర్ధకం తన్యజన్న దీనాన్నో పకరోతియః 

తస్మాత్ సంజీవయిష్యామి గం దత్యాపి సుందరి (వు - 81) 

చెప్పి సమీస గామమునకు వెళ్ళి నిప్పును తెచ్చి దాని గూడును ఆ నిప్పుతో 

రగిలి రెక్కు_కో చెట్టుపె పెనుండి ఆ 'బోయవాని చెంత పడవేసి అతని చలి బాధను 

పోగొట్టును. ఇది యంతయు చూచి వ్యాధుడు ఆశ్చర్యపడి తన హింసా మార్గమును 

పీడ్రి సత్యమే పలుకుటకు నిర్ణయించుకొ నును. 

దాసు గారు “అహింసా పరమోధర్మః' అనుదానికి వ్యాఖ్యానముగా (వాసిన, 

ఈ లుబ్బక కహోతోపాఖ్యానము భాగవతము నందలిది కాదు. భారతము నందలిది. ” 

ఈ యుపాఖ్యానము తప్ప తక్కిన. కథ యంతయు భాగవత దశమ స్కంధము 

నందలిదే. కథన విధానము, మాత్రము దాసు గారిది. ఆ కథన, విధానమునకు, 

కొన్ని ఉదాహరణములు... 

కథా పారంభము నందున్న నుక్తవధ్యగస్తాలంకార భూషిత మైన మధురా 

నగరము 

౨. రథాంగ. సారస. హంస మదుప్యప్రలుబ్ధ పరిమళ మిలిశ్ కోత్ళుల్ల 

పద్మకైరవ |పసన్న మధుర జలాంచత్కాససార విరాజితా __ జితాశేష నందన 

ర. శాంతి పర్వము, తృతీయాశ్వాసము - ప॥లు 806-341. 
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(పసూన ఫల సంభరిత వివిధ వృక్ష లతోద్యాన విభాసురా _ సురేశ్వరానందక రె 
రావణోచై, ఎ[శవో దర్చాతశయ మనోహార చరన్మడద్విపాశ్వపద సముద్ధూత ధూళి 

ధూసరిత దశ దిళావకౌశా __ కాశాభాశ్మ వినిర్మిత ఘనాఘన మండలా| భంలిహా 

ద|భ వి|భమ కృత్సౌాధ గవాక్ష నిరత ధూమ పటలాంబుద విలోకన కుతూహల 
నృత్యన్మ యూర సముదయా _ దయా సత్య శౌచ శుభగుణా స్పద విహితాచారాను 

వర్తన పర్మ్యబహ్మ కతవెశ్యశూ[ద పంచజన విభాసితా _ సితాచల ఇవ శంకరసతీ 

పదచిహ్న [పపూళా — పూత, కతు ధనురివ వివిధ వర్త మధురా _ మధురా పురారాజ 

తెస్మ సంగిత కల్పవల్లీ నగరీమతల్లీ ' (పు. - 19) 

కంసుడు డేవకీ వసుడేవులను రథముపె నిడుకొని మధురా నగరమును సమీ 
పించుసరికి సాయంకాల మగును. దాసు గార్ లేఖిని [పసవించిన ఆ సాయంకాల 

రూపము. 

జపాపుప్పణ్బాయామయ మఖిల వ స్తుషుకిరన్ 
(పతిచీ దిగ్భాగే ఏగళతి రవిర శ్రందకీరణః 

అహోసంధ్యావా తః (పసవమధుగంధ (పసవితా 

తనూతాపం హరితి (పకటిత భుజంగోత్సవకరః 

భూగోళస్యే 'కాగ్ట 

వార్థ క్యమయం ప స్వతారుణ్యమ్ 

దర్శ్మయతి లోకబంధుః 

వ్యననోదయ యోస్సమానురాగణ 

(పవృద్ధార్కేందుకిరణై 8 పరిపూర్ణం దిగంతరమ్ 
శోకానంద్మాశు సంపా (పసూతాక్షి తలం య థా 

చండ్ర జే 8 నీతి వశాచ్చలంతం 

పశ్చాన శ్ర గీ శాబ కుటుంబ నేప 

ధీర న్వనే నాభయ వ్యూ బువన్నః 

పశ్యత్యహో వల్లీత కృప్తసారః 

టాపు 24, 25 



98 

కౌరాగారమునందు వై ష్ట్షవ లాంఛనములతో పుట్టిన బాలుని దేవకీ వసుదేవులు 

సుతింకురు. దాసు గారు ఆ స్తుతిని దండక ముగా (వాసిరి. అ దండకమునందు 

మీన, కూర్మ, వరాహ నృసింహ, కుబ్ద పరశురామ, రామావతారము లెత్తిన 

క (పభో కృష్ణ గోవింద మాంపాహిొ తుభ్యం న్నమః ' అని కలదు. కృష్ణావతారము 

ఎనిమిదవ అవతారము గదా. తరువాత వచ్చిన బుద్ధ కల్కాశపతారముల (పసక్తి 

లేకపోవుట, కృష్ణావతారమునకు పూర్వములయిన అవతారములను చెప్పుట చాల 

బాచిత్యముగా నున్నది. కృష్ణుడు అషమాసతారమేకాక దేవకి అష్టమ గర్భ మగుట 
oe లు టు | 

కూడ విశేషమే. 

అద ww ఆద్యం దణ Wyte అల్ల 

ఇవి [శీహరిక థామృత హరికథ యందలి | పథమ విందువయిన [శీకృష్ణ 

జనన మందలి విశేషములు. 

పితృుబ౦ధ విమోచనము: 

పితృబంధ విమోచనము శ్రీ హరిక థామృతము నందలి ద్వితీయ బిందువు. 

పథమ విందువయిన గ్రీకృష్ణజననములోని కథయీ దీనిలో కొనసాగుచున్నను దాసు 

గారు దీనిని (పత్యేక హరికథగా |వ్రాసినారు. ఇష్టదేవతా స్తుతిలో ఈ బిందువు 

ప్రారంభమై అఖండ భవాబ్టివహితమయిన అండజవాహ చరిత గానముతో కథా 

ప్రారంభ మగును. 

పుట్టిన సుందర శ్యామల విగ హుడయిన బాలుని సౌందర్యమును చూచి, 

ఈ పసికందును గూడ దక్కించుకొనలేమో యని దేవకీ వసుదేవులు విలపించుట - 

విష మహిమవలన కారాగార బంధనములు తొలగుట _ కావలివాం[డు ని దావశు 

లగుట - రాజమార్షములు జనసంచార విరహిత ములయి నిశ్శబ్దముగా నుండుట - 

యమునా కూలంకష అనుకాలమై (తోవ నిచ్చుట - వసుదేవుడు ఆ బాలుని మధుర 

6. పురాణ ప్రసిద్ధములైన దశావతారము లివి-- 

మత్స ః కూర్మవరాహ శ్చ నారసింహ శ్చ వామనః 

రామో రామళ్చ రామళ్చ బౌద్దో కల్కి మేవచ. 

ఈ దకశావతారములలో కృష్ణావతారము లేదు. కాని భాగవతము నందు 

గల ఏకవింశత్యవతారములలో శ్రీకృష్ణుడు వింశత్యవతారము. 

“్పక్రోన వింశతి వింశతి తమంబులైన రామకృష్ణావతారంబులచే 

యదు వంశంబున సంభవించి విశ్వంభరా భరంబునివారించె ” 
(ఆం. భాగ. 1 - 61) 
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నుండి నిమేష కాలములో షోడశయోజనదూరములో గల నంద వ్రజమును అద్బుత 
శ్రీ ఘగమన శ క్రియు కృడయి చేర్చుట _ యశోద యింటిలో బాలుని ఉంచి, అక్కడ 

నున్న బాలికను తీసికొని మరల కారాగారమును చేరుట _ శిశురోదనము కావలివాం [డ 

వలన విని కంసుడు కారాగారమును చేరుట _ స్త్రీ హత్య వలదని దేవకి' (పార్ధించు 
చున్నను కంసుడు ఆ బాలికను చంపుటకై పైకి నెగుర వేయుట - ఆ బాలిక దుర్గా 
రూపము ధరించి “ఓరీ కంసా। నిన్ను చంపువాడు ఒకచోట పెరుగు చున్నాడు ” 

అని అంతర్చిత యగుట - కంసుడు కొంత పళ్చాత్రాపము చెంది దేవకీ వసుదేవులను 
బంధవిము క్తులను చేయుట - కంసుడు సకల మాయావిశారదులైన రాక్షసులను 

రప్పించి దేశములో పెరుగుచున్న బాలకు లందరను చంపుడని అజ్ఞాపించుట - [వజ 

ములో సర్వగోపగోపీ_పేమాస్పదుడయిన [శీకృష్ణుడు యళోద |పేమతో పెంచు 
చుండుట _ పహూతనా (పాణ హరణము _ తృణావర్త సంహారము _ బాలకృష్ణుని 

బాల్య చేష్టలకు తట్టుకొనలేక సకల గోపీ సంఘము యళోదతో మొర పెట్టుకొనుట _ 
కృష్ణుని యళోద రోటికి కట్టుట, ఆ రోటికో తరుయుగ్మమును కృష్ణుడు కూల 
దోయుట - కాళియమర్ద నము, గోవర్భనోద్ధరణాన్యనేక అమానుష చేష్టలను, గోపికా 
వస్తాపహరణాద్యనేక చమత్కార లీలలను కృష్ణుకు చేసినట్లు సూచించుట _ అన్నా 
ర్రులై వచ్చిన |బాహ్మణ్యముసు కృష్ణుడు నంకోష పెట్టుట - బిలరామకృష్ణులను ధను 
ర్యాగఏక్షణ నిమిత్తమె తీసికొని రమ్మని కంసుడు అకూరుని పంపుట - అక్రూరుడు 
(వజమునకు వచ్చి వారిని ఆహ్వానించుట - గోపీ బృందపు కన్నీటి వీడ్కోలుతో 
బయలుదేరి, బలభ్యద గోపాల సహితుడై మాధవుడు మధురాపుళము (ప వేశంచుట _ 

పౌర సుందరీ బృందము రకరకయులుగా భావించుకొ నుచు ఆసక్తితో నందనందన 

సందర్శనము చేయుట - కృష్ణుడు సుదాముని ఇంటికేగుట - మధురలో విజృంభించి 

నంచరించుట - కువలయాపేడమను మద గజమును వశపరచుకొనుట - .చాణూరుని 

ముష్టియుద్ధమున సంహరించుట - కంసుని నిరీవుని చేయుట - డేవకీ వసుదేవులను 
బింధవిము క్రులను చేయుట ___ అనునవి ఈ భాగమునందళి కథాంశములు. 

ఈ కథాంశము లన్నియు భాగవతానుకరణములే. ఈ విభాగము నందు 

ఛాగవత కథానుకరణము మాత మేకాక పోతన గారి పద్యభావానుకరణము కూడ 

మాటిమాటికి కన్చడుచున్నది. 

కాళియ సర్బ్పదర్చమును బాలకృష్టుడు మర్దనము చేయు సందర్భమున దాసు 

గారు (వాసిన ___ 
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కాలియ పణిఫశామంట పే పంకజలోచనో ననాట 

కాలిందీ కల్టోలఘో'-పే. ఘన మృదంగ నాదోపమేవ నాట 

సలిలితాబ్బచర చంచరీక నిస్వన క్రవగాయక తానే 

విలసతి మంజుల హంనకూజి లే నితతకాంశ్యతాళరవ సమానే 

వు. = 56 
అను చరణములు బమ్మెర పోతన గారి 

“మన యమునానది కల్లోల ఘోవంబు 

సరస మృదంగ ఘూో వషంబుగాంగు 

(దశమ - పూర్వ - 662) 
అసు సీసపద్య భాగమునకు అనుకరణములు, 

బలరామకృష్ణులు అ|క్రూరునికో మధురాపురమును [పపేశించునపుడు (శ్రీకృష్ణుని 

జూచి పురకొంతలు భావించుకొను సందర్భమున దాసు గారు [వాసిన __- 

షకిం స్తన్యం నిపీయ పూతనాం జఘాన బాలః 

పకిం జగదలూలక న్యాతె శితానుకూ?లః 
కిం నవనీతవోరః కూర దై త్య మదవిదారః 
.పకిం నందకుమారః కోటి మన శ్రభా కార; 

ఆద్యజాతా సహాన్మ్నాఖిః నంపూతా మధురాపురీ 

సాక్షాదీశ్షూమహీ కృష్ణం లీలామానుష విగోహాక్.  __పు, 70 

అను చరణములు పోతనగారి భాగవతము నందలి. 

వయంకే ! రక్క-నీ నిగతజీవం జన్నుం 

నాలుతాొవిన మేటి బొలకుండు 

(దశమ - పూర్వ - 1248) 
అను సీసమునకు అనుసరణములు, 

(శ్రీకృష్ణుడు మధురలో సుదాముని ఇంటికి వెళ్లిన సందర్భములో దాసుగారు 
[వోసిన__ 
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త్వ త్చాదక మల సేవాం 

తవభ్తైః సహసచావి దృఢసఖ్యమ్ 
భూత దయా వుత్య నం 

తాపస మండార చేహీనే నతతమ్ 

అను గీతి పోతన గారి భాగవతము నందలి. 

నీ పాదకమలసేవయు 

నీ పాదార కులతోోడి నెయ్యమును నితాం 
తాపార భూతదయ యును 

దాపసమండార 1 సాకు దయసేయంలగబే ! 

(దశమ - పూర్వ, ప. 1268) 

అను కందమునకు సంస్కృృతీకరణము,. 

ఇట్లు ఈ పితృుబదింధ విమోచనమునందు దాసు గారి పోతన గారిని అనుక 

రించిన సందర్భము లనేకము. 

ధర్మ న౦స్ట్తాపనము: 

ధర్మసంస్థాపనము (శ్రీహరికథామృతము నందలి మూడవ బిందువు. దీని 
లోని కథ రెండవ బిందువులోని కథకు అనుసరణము కాదు. దీనిలో (శ్రీకృష్ణుని 
చరి తలో సంబంధమున్న శమంతకమణి కథ, నరకాసురవధ, కుచేలో పాఖ్యానము 

సంగ్రహముగా చెప్పబడినవి. ఈ మూడు కథలలో మూడు విధనులవైన ధర్మము 
లను (శ్రీకృష్ణుడు స్థాపించినాడు. మొదటికథ యగు శమంతకో పాఖ్యానములో నిర్ని 
మిత్తముగ వచ్చిన అపవాదమును తొలగించుకొని లోకమునకు సత్యమును వెల్లడి 

7, సంస్కృతమున గీతి భేదమైన (గీత్యార్య) ఆర్యాగితియే తెనుగున కందమైన 
దనుమాట ప్రసిధ్ధమే కదా, ఛభందళశ్శ్ళానస్త్రరహ న్యవిదులై న దాసుగారు ఇది గమ 
నించియే ఆర్యాగీతిని కందముగా మలవినారు, కందము అను పేరు కూడ 
ప్రాకృతము నందలి “ ఖందఆ ' శబ్ద భవ మని పింగళచ్భందము నందలి 
(పు - 67) లక్షణములనుబట్టి రూఢి యగుచున్నది. 
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చేయుట యన్నది ధర్మము. రెండవకథ యెన నరాకాసురవధలో నజ్జనులను నైక 

విధ హింసలకో బాధించు దుర్దనుడగు నరకుని సంహరించి లోకమునకు క్షేమమును 

జేకూర్నుట యన్నది ధర్మము. మూడవకథ యైన కుచేలోపాఖ్యానములో భ క్రుడు, 
బాల్యసభుకుు సరమ దరి|దుడు అయిన కుచేలుని లోకో త్తరముగా పూజించి, వానికి 

పారలొకికానందముకోపాటు ఐహిక సౌఖ్యములనుగూడ ? నిచ్చుట యన్నది ధర్మము, 

ఈ మూడు కథలలో ఇట్లు ధర్మము (శీకృష్ణునిచే స్థాపనము చేయుట జరిగినది. 

అదియీ దాసు గారు ఈ బిందువునకు ధర్మ సంస్థాపనము అని నామకరణము చేయు 

టకు కౌరణము, 

ఈ విభాగము సదానందుడయిన గోవిందుని, సంకోషితసాంబుడయిన హరం 

బుని, మాణిక్యఏీ ణా పాణియెన వాణిని (పార్టించుటతో పారంభమగును, తరువాత 

సుదీర్భముగా తత్త్వటోధ వచ్చును. ఈ సుదీర్భ పీఠికలో హరికథామాహాత్మ్యము, 
నామ “సంకీ రృనమాహాత్మ్యము, భక్తి జాన సంబంధులయిన విశేషములు వచ్చును. 

ఈ పీఠికొనంతరము దాసు గారు రాజధానిని మధురాపరము నుండి ద్వారకకు 

మార్చిన అంశమును, బలరామకృష్టుల వివాహములను సూచించి, తరువాత మొదటి 

కథసు [పారంభించును. 

'మొదటికథ యైన శమంతకమణికథ సారాంశమిదీ 

ద్వారకకు స్మతాజి త్తు. ఒకసారి వెళ్లను. అతని చెంతనున్న శమంతకమును 

కృష్ణు డడుగును. సత్రాజిత్తు .ఇచ్చుట కంగీకరింపక వెడలును. ' శమంతకమును 
ధరించి అడవితోనికి వెళ్ళిన స్మ తాజి తు సోదరుని ఒక సింహము చంపును. ఆ 

సింహమును చంపి జాంబవంతుడు ఆ మణిని . తీసికొని వెళ్లును. సత్రాజిత్తు 

కృష్ణుడే. తన తమ్ముని సంహరించి శమంతక కమును హరింబెనని అపవాదము 

వేయును. సర్వజ్ఞాడయిన కృష్ణుడు. సర్వము తెలిసికొ నియ, అసవాదమును తొల 

గించుకొనుటకకె. అడవి కేగి చచ్చిన గ్రసేనుని, అతని గుట్లమును, సింహ 

మును చూచి అడుగుజాడలనుబట్టి జాంబవంతుని గుహను 'చేరును. జాంబ 

వంతుని మణీ . నిమ్మనును. జారబవంతు డంగీకరింసక శ్రీ క కృష్ణుని తూల 

నాడును. _ వారిరువురకు యుద్ధము జరుగును. యుద్ధములో (శ్రీ కృష్ణుని జయింప 
లేక అతనిని [శీరాముడని (గ్రహించి స్తు సుతించి రత్నముతోపాటు తన ' కన్యకారత్న 
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మును గూడ జాంబవంతుడు సమర్చించుకొనును. స్మతాజిత్తు గూడ బాధపడి అతని 
నుండి మణిని గహింపక తన కన్యకామణిని గూడ కృష్ణున కొసగును. ్రీకృష్ణు 
నిపె వచ్చిన అపవాదము తొలగును. 

రెండవకథ యెన నరకాసురవధ కథాసారాంశ మిది. 

. ఒకసారి మహేం|దుడు ద్వారకలో నున్న కృష్ణుని చెంతకు చేరి దినానన 

ముతో అంజలించుచు, తాను నరకుడను రాక్షసుని దుశ్చేష్టితములకు ఎటు బాధపడు 
య 

చుండెనో వివరింపగా, (శీకృష్ణుడు నరకుని వధించుటకు సన్నద్ధమగును. సత్యభామ 

రడ కృష్ణునితో యుస్ధమునకు వ త్తునని (_పార్ధించును,. కృష్ణు డంగీకరింది సత్యను 

గూడ గరుడవాహనణు పై తీసికొని వెళ్లను, కృష్ణునకు నరకునకు భయంకర 

ముగా యుద్ధము జరుగును. కృష్ణుని [పార్థింది సత్యకూడ యుద్ధము చేయును. 

నరకుడు కృష్ణుని తూలనాడుచు యుద్దము చేయుచుండ, (శ్రీకృష్ణుడు నరకుని శిరమును 

చ్యకముచె ఖండించును. గీర్వాణౌఘము పుష్పవృష్టి కురియుదురు. కృష్ణుడు 

శరణార్థిమైన నరకనందునుసకు రాజ్యాభిషేకము చేసి, నరకుడు చెరపట్టిన షోడశ 
సహ సకన్యలను కారాగార విముక్తలను చేసి, నరకుని కుండలద్యయనును (గహించి, 

సత్యభామతో గరుడవాహనము పై స్వకీయావాసమును జేరును. 

మూడవకథ యైన కుచేలోపాఖ్యాన సారాంశ మిది. 

కాశీనగరమున (కృష్ణునకు సతీర్థ్యుడయిన కుచేలుడను ఒక భాగవతో త్రము 

డుండును. ఆ వైష్టవ్యాగణీ నవభక్తి విధానముతో. నిత్యము హరిని సేవించు 

చుండును. అతనికి అనుకూలవతిమైన భార్య కలదు. ఆమె ఏకాదశ ప్ప తవతి. 

ఒకనాడు ఆమె పుతపోషణభారముగా నున్నదని చెప్పి, ఈ దారిద్య్యిబాధ కృష్ణునితో 

చెస్పుమనును.  యదృచ్చాలాభ సంతుష్టుడయిన కుచేలుడు. 

వాసు 'దేవాదన్యవ స్తు మిగ ్రవవో్యోమనై ల్వవత్ 

మాళోచీ స్తం వృథా ముగ్గ కరా భోకా జనార్లనః 

అహం మనేతి విభా న్యా "దేహీ సంముభ్య్వ లే భృశమ్ 

జీపన్నుకో భవశ్యేవ విష్ణుభాగవతః (ప్రియే 
తృష్టోపశ మనార్థం త్వం క్ర ఎ్రెప్టనా మామృతం ప్బ 

వు. 98 
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అని సమాధాన మొసగి హరిభజనలో నిమగ్నుడగును. అంతలో కృష్ణుని రథ 

సారథి వచ్చి, “వాసుదేవుడు మిమ్ము వెంటనే చూడదలచినాడు ' అని చెప్పును, 

భార్య యిచ్చిన గుప్పెడు పాత అటుకులను మూటకట్టుకొ ని కుచేలుడు రథ మెక్కి 

ద్వారకకు వెళ్లను. శ్రీకృష్ణుడు కుచేలుని రత్నసింహాసనముపై కూర్చుండ చేసి, 

పాద్మ్యపకెళనము. చేసి పూజించి, యోగకేమములు విచారించును. కుచేలుడు 

ఆనందాశువులకో కృష్ణ కీర్తనము చేయును. (శ్రీకృష్ణుడు కుచేలుని చెంత గల 

అటుకులను తిని కుచేలునకు సకల సంపద లను గహి ంచును. కుచేలుడు ఇంటికి 

వచ్చి సుఖముగా నుండును, 

దాసు గారు ఈ మూడు కథలను చెప్పిన తరువాత ___ 

ష్మతం పుష్పం ఫలం తోయవముపి చేద్విప్ణ వేఒర్పితమ్ 

భవత్యభీష్ట సంప్పళ్య కుచేల పృథుకం యథా 

పరమాత్మా వాసుదేవః సచ్చిదానంద విగ హః 

జగన్మయ _స్తస్యలిలాం శివోజానాతి వాననా 

పు, 101 

అని రేండు సారాంశ శ్లోకములను వాసి, తృప్తి చెందక మరియొక చిన్న ఉదంత 

మెత్తుకొనిరి. అది (శ్రీకృష్ణ మహిమా జిజ్ఞాసువై నారదు డొకసారి ద్వారకకువె శ్లి 

కామరూపిణియైన ద్వారకా నగరమును చూచి సాక్షైద్వైకుంఠమని భావించి కృష్ణ 

మహిమను క్రీ ర్రనము చేయుట. ఇంతటితో తృప్తి చెంది మంగళము పొడిరి. 

[శ్రీహరికథామృతమును ఎంత [గోలినను తనివి చెందని దాసు గారి తాప 

[త్రయమును పట్టించి చూ పెడి గీర్వాణ హరికథ శీహరికథామృుత హరికథ, 

సోవర సోదర ణము। 
ధ్ ధ 

“నందయం దా మేడితంబు నాద్యక్షరములకు [హస్వ దీర్హములకు గిగీలగు” 

అని చిన్నయసూరి బాలవ్యాకరణ స్యూతము (బాల _ (కీళ్ల. 22) అనగా నిందించు 

నపుడు ఆ మేడితము యొక్క ఆద్యక్షరమైన |హస్వమునకు గి, ఆద్యక్షరమైన 

దీర్చమునకు గీ వచ్చును. కుంభకర్ణుడు _ గింభకర్ణుడు; రావణుడు _ గీవణుడు, 



14) 105 

మొదలగునవి. | . లోకవ్యవహారములో గల లక్ష్యములకు లక్షణ మేర్పరుచుటయే 
కదా వ్యాకరణ |పధాన లక్ష్యము. కాని రెండవ పదముగా పలుకు గింభక ర్లుడు, 

గివణుడు అను మొదలగువానికి (స త్యేకార్థములు లేవు. 
th 

అన్తే హరికథలను గూర్చి నిర్హక్ష్యుముగా నిందించునపుడు హరికథలు గిరి 
కథలు అని లోకములో అనుట కద్దు. కాని చితి షమన నిర్లక్ష్యముగా నన్న 'గిరి 
కథలు' అన్న పదమునకు కూడ కాకతాళీయముగా అర్థమున్నది. ఈ కాకతాళీయ 
ముగా గల అన్థమును ఆధారము చేసికొని దాసు గారు, టిక్కెట్టు పెట్టినందులకు 
కొందరి ఆకేసణకు సమాధానముగా ఒకసారి హరికథా _పారంభవ ములో “హరికథ 

చెప్పుమందురా ? గిరికథ చెప్పుమందురా ? అని చమత్కారముగా ననిరట. ఆమాటకు 

సభలో నొరడు 'గిరికథయే చెప్పుడు అనెనట. దాసు గారు అస్పుడు ఆశువుగా 
ఎః గోవర్ణనోద్ధరణ కథను (గిరికథను) చెప్పిరట. ఈ సంఘటనము దాసు గారి 
జీవితములో ఒక ఛలో కి గా నిలిచినది. . ఈ సంఘటనము జరిగినది గుంటూరు 
జిలాలోని చే, టోలు | గామములో.శా66ఖు రా. 2 
గ శః నోవర్థ సోద్దరణ కథ free nie దాసు గారు 

దీనిపై అంత శగిస్థజూపినట్లు కన్సడదు. ఆ కారణముచేతనే ఈ కథ ము|దింప 
బడలేదు. ము నణ భాగ్యను నోచుకొనకపోయినను, దాసు గారి హరికథ జీవిత 

ములో చెరగని ముుదణ భాగ్యము నోచుకొన్న కథ, ఈ గోవర్భ నోద్ధరణ 

హరికథ ౨ ఒలాలు ౮61.౦6 
ఛీష్మ చరితము: LAK 

ఈ భీష్మచర్మిత హరికథ సీలశై లను నందు గల జగన్నాథస్వామికి అంకి 
తము __ |గంథము కృతిపతి యగు జగన్నాథనతితో (పారంభమగును. తరువాత 
గణపతి సాతి, సరస్వతీ స్తుతి ఇష్టరేవకా సతి, దీని తరువాత _పేక్షకుల ముద్దే 
కించి సుదీర రమైన నీతిబోధ కన్సడును. ఇది యంతయు ఉపోర్దాతమే. 

భీష్ముని జీవిశములో గల మూడు ఘట్టములను తీసికొని వాసిన హరికథ 

ఇది. మొదటి ఘట్టము. ఖీమ్మడు తంగడి ' 'వివాహముకొరశె (ోతిజ్ఞి చేయుట ; 
రెండవ ఘట్టము అంది వృ తాంతము, భీష్మ సరశురాషుల యుద్ధము ; మూడవ 

8. లోకవ్యవహారములో గిన్నె- బొన్నె;పిల్ల- జల్ల అనికూడ కలదు. ఇవి వ్యాకరణ 
|గంథములకు ఎక్కలేదు. 
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ఘటము" మహాభారత తసం [గా నుగమి నందలి ఫీమ్మని యుద్ధము. శః మూరు ఘటి 
౧ © . టి, 

ములు ఒకడానిళో' నొకటి సంబంధములేని, అంశములు... మూడు ఘట్టములు 

ఫీమ్మని జీవితమునకు సంబంధించిన వటయే. పరాగ న సంబంద స్యూతము. 

కారణముచేతనే ఘటము 
ఉట 

# CC 
మా రునప్పుం “దాస్తు గారు రత “త్రి స్తుతి & ుషతో విరామము 

సూచించినాదు. గా భీష్మ చరితము మూడు ను ము ల కథ. 

Y at ళ్ ఈం 
శ! » , టె 

al 

శంతనుడను భూ మసత్తి' 'సామజప్పురగు నే లుచుండెను., అ సృసతికి గంగ 
"జే + ఇభ | న అం 

“యవెడు దేవ్యాథగనకు. జగణడ యస గా గాంగేయుడు కచగటి. న త సుగు తస మొ 
(వరు (Ja) “ 

రుని యువరాజుగా జేసి" కెడు "చె మాను న దసరుచునొ కనాడు- నేడ్కతో వేటకు వెడలి 

[ఓడను కోయ్యుకు: గట్టి యన తీయని. ఫాట- -ప్తాగ్డుచు...ఎరు, దాటింతు రమ్ము 

దైగకుండ సరకు మమియు న గనంచు6 జిరుసే సవ్వు మొల్కలేత్త తగ దను బిల్చు" 

కమ నా కధానిని జూచును. 'సంచబబాణుని: ఘోటియైన ఆ పల్లె వోటిని జూచి 

' మన్మథపరవశుడయి, !కొమ్మా;. నీ-కెమ్మోఫి లాచస్తుంకద్యుగా. నిమ్ము. నీ కటాక్ష [ ge మ్మున మ్సుమ మ్మరంపు మోహాంబుధి దాటంగో రెవను”, అని యన, దా దానికౌ ఫల్లైళన్నియ 

న “సామీ తలి విదం ౫ సల చాటుదాన. మనసిచ్చితి. నిదె రాచసుంకము, మా పెద్దల 

నొడబర్చుకొ నుచు" అని' సమాధాన * మొసిగి యోడపై నెక్కి చనుసు బు శంతనుడు 

తన పురమున కేగి ఆక కలియు,. నిదురయు నెరుగక, చీకాకు గా నుండ, పు త్రుడయిన 

“గాంగేయుషు' ఎకత మున కారణ మడుగును. ' శంతనుడు తనయునితో ఏఅనపత్యు 

' నేకప్ప ఏ తుని నమానం, బండ. కనుక: సీకుం.. దోడుగా సుతులను, ఇడయః గో రెదను* 

బర వల్లైకన్నియ మొన్నజమున' చెంగట మానసంబు6 గొనియెను' అని యన, 

'డెంళ' పని యని ీమ్మ. కు బయలుదేరును... - ఇక్కడ పల్లె కన్నియ కూడ విరహ 

| ములో “ఇంత. తడవమ్యును... ఆ దొర చెంతనుండి' రాయబార మదేమొకో రాక 

యుండెను. " ఏమి “సేయుదునా; - ఈ వంత .నిస్పుడెవరితోడ: జెస్పుదును. ఇస్సిరో। 

ఆడ[బకుకు”. అని చింతించుచుంకును..-. అంతలో గంగా తనయుడు పా జేని కడకు 
వచ్చి తన తంగడి కతని కూతు. నిమ్మని యడుగును. . అంత. నోడదొర్న "నా మనుమ 

లకు రాజ్యమొనగిన . నా ప్యుతిక నిచ్చెదను, కాని నీవు, యుఫరాజువై తివి గదా ॥ 

సీ సుతులకు రాజ్యుము' ఠరావలయును. ', కాన ఈ కార్యము జతపడదు' అని భీష్మ 

నిలో ననును. అంత శాంతనవుడు దాశవిభునితో__ 
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నేనొల్ల నిక రాజ్యభోగము స మనుమలే యేలనీ 

భూనాథుండు సీకొమా శౌాయు మోదీ వార్ని ్నధిరజేలనీ 

బ్రతుకు; నరకున్ బ్రిహ్మశర్యవ)తము. నగావించో దన్ 

హితముగ నాక కన్న తండి)కి బుణము ర్చి తరించెదన్. ___ఫు$ 

అని (ప్రతిజ్ఞ * చేయను, అతని (నతిష్ఞికు 'ఉసనివహాము ఫొంగి ' జేవ్యవళుడనియు, 

. తీమ్మడనియు నుపోఖ్య రీతని క్రాసంగును: పల్లైటేడు తన కొమా;ర్తెము పలుభంగుల 

శృంగారించి సల్లకి. నెక్కించి ఖీమ్మని' వెంట పంప, "భంతినుకు కోరిక" తీరగ, సత్య 

వతిని పెంద్లాడి సుఖముగా నుండును. * శంతనుడు. 'పు[తుని! 'పితృభ క్రికి మెచ్చి 

“నీవు వలసిన యన్నాళ్లు (బతుపగు' అనీ వ5'మి మిచ్చును, *ధరణిలోపల" సమ స్త 

జనులకుం వితృభక్తి: ర రసాయనంబు" 'అనూసూ కి కీతో ఈ ఘట్టము సీమా ప్రమగును. 
గ శీ ళు 

ఈ ఘట్టము నందలి కథ భారతకథయే' ర యైనను దాను గాట్ "జేసిన కొన్ని 
౨. 

మార్పులు క
లవు, EE . చు" ow ren గ గా " ni ‘ గ్, ల | ర 

భారతము నందు శంతనుస యోజనగంధియొక్క అపూర్వ సురభిగంధం 
దా|ఘ్రాణించి దాని వచ్చిన వలను నొరయుచు 'నరిగి''యసమునాతీళలము ' వందు "సత 

వతిం జూచినట్లుండగా, దానే గోరి "కథలో “చప్పింగొసి'యమునో నది తియ్యని 

సీ సీటెం గోలి యిసు పుకతిగ్నమీచ నాకు జవరాలిన్టి” జూచినట్లున్నది. "అనగా దాసు 

గారి కథలో పరోశరమహర్షి వర: ్రభావమున సత్యవతికి చేకూరిన: యోజన గంధి 

లక్షణము లేదు... (| నె వి చ ' 
ణు 

' సత్యవతిని జూచిన శంతనుడు దాశరాజు చెంత కేగి పుత్రిక నర్జించుట, దాసిక్రి 

దాశరాజు తన 3 కఫ తీకకు జనించెడి పుక్రునకే "రాజ్యము కట్టబెట్ట వలయునని కోరు 

కొనుట, దానికి శంతనుం 'డంగీకరింపక తిరిగి వచ్చుట భారత విషయము: దాను 

గారి కథలో శంతనుడు దాశరాజు చెంతకు. వెళ్ళ డుం "పైగా దాసు. గారి కథలో 

సత్యవతి కూడ 'మనసిచ్చితీని. 1. మా పెద్దల 'నొడవర్చుకానుము' అని స్పష్టముగా 

చెప్పును అస్పటికిని శంతనుడు దాశరాజు న్ నొద్దకు 'నేగక ఇంటికి వచ్చి విచార 

పసు సటకు "కారణము కన్చడదు. అటంకమేన్నపుడు కదా "ఆ ర్త కి అవకాశము. 

Hotel 

శో చిన్న ఘట్టమునందు క కాడ కొన్నిచోట్ల పాఠన్వభోహనుగుణనుగ కథను 

నడిపించిరి.. సత్యవతిని జూచినప్పును. 'శంతనునేకు' సత్యవతిలో . తన పూర ర్వ భార్యే 

తున గంగాదేవి' “అకణములు ' కన్పడుట సుందరమగు ఛావనము. 

4 ' wry 

7 “ ఇ.  . Wr w (ఓ) . ॥ 
ళ్న 

స ఇటీ 
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వళులను దరంగముల్ నాభి వలన సుళ్ళు 

పిజుందులను సె కతంబులు తురుముచేత 

నాచు నవ్వున నురగలున్ గనులు మాలు 

వన్న సిర్షంగ తెన నన మిము వొల్చు. ---వు శీ 

ఈ పూర్వ భి భార్యా సం య్య ॥ స్మరణ 

పేమ సూవితమగుటయే.క ద్ర 

నగుటవలన శంతనుని పాతకు 

ము వలన శంతనునకు గంగపె గల 
Qn 

ర 
Ef 
mE పె మనసు పదుటకు హేతువుగా గూడ 

వు. ' 

శంతను౧పై మరులుగొన్న సత్యవతి తనలో తాను తర్కి౦చుకొనుచున్న 
ర 

ఏధా నము___ 

ప॥ అందరాని మా)నిషపండు దాని నరసిన మాలై *)నలగు సెట్టునిండు ! 

అ॥ప! అంద గాడు రా చగంగ కు వాంయయగునే నోములపంట నాకు ముగండు! 

lL ఓ సమ్మాబారు కన్నవారు రాజు నన్ను గో ఇెనంచుం జెప్పిన తీరు 

.... నెమ్మనమున కాసమిార వాని చే సము తోడ నాపేరుపెంపారు 

9, మరచెనేమొ నామాట వాని _మరవపించి “వేనేల వడితి నష్ట్రైట ? 6 

మరలి వచ్చునె నాటి 5పూట కోటమాటున నున్నాతదినవ్వులాట! 

ఆ _సంజపూట యేకాంతము గాచేల 

! నో యావల గట్టియున్న దాన 1. 

కానిమ్ము, రాజేల కనంబడ్ నన్నట్లు 

_ మకులు కొళల్చొెను * "పోసి, మంచిమాట. 

_ అనవాలైన చే నందుటకు స్వీలుం 
. జిక్కి. చుకొనై తిం జెలి సం 2 జూపి 

చల్లే, పడవపై c 'జెలిమికానిని దెచ్చి. 

వేడుక దీర మాటాడ నై త్రి 
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నింతతడవయ్యు, నా వొర చెంతనుండి 

రాయభార మదే ముకో రాక యుంజె 

చేబు సేయుదు ? నీ వంత నిప్పు డెవరి 

తోడంజెప్పుదు ? నిన్సిరో ! యాడబి)తుకు! పు. 6 

గాంగేయుస ప ల్లెజేని చెంత తం|డికొరకు చేసిన. ఖీస్మ (పతిజ్ఞా పద్యుము 

స్పిరసంకల్పనూచకముగా, కి థాకథసమయమున సంగీతాత్మకముగా పాడుటకు వీలు 

“రాలనీ, కరాలనీ, _ర్రుంకనీ,... * మొదలగు అభినయానుకూల దీర ర్సస్వర రములతో 

కూర్చిరి. (పు-%) ఫీమ్మ నికోపాటు అతని తల్లి పావనత్వమునే కాక, అతని 

తం డిమెన శంతనుడు కరాడ ధర్మ మార్గము తప్పలేదని వ్యంగ్యముగా ఈ పద్యమున 
a ౧. 

నూచించినారు. ఇ 

8 

మును 

లుగా, 

శెండవ ఘ్యుము : 

శంతనుడు అఖిలై హిక సుఖముల ననుభవించి సత్యవతి ఫొందున ఇరువుర 

కొడుకులను గాంచి దివి  శకేగ భీమ్మడు తండ్రికి అపరకర్మ మొనరించి పెద్ద తము మ్ము 

నకు సకల రాజ్య మర్చించును. రాజైన పెద్ద తమ్ముడు సంగరమున మృతి చెంద 

పినతమ్ముడు పట్టాభిషిక్తు డగును. పిన్న తమ్మునికి పెండ్లి చేయుటకు. భీమ్మడు 
కాశీరాజపు|త్రికలకు జరుగు స్వయంవరమున కేగి. అక్కడ రాజుల నందర నోడించి, 

కాశీకాప్పరీళు: కన్యకలను మువ్వురిని రథముపై ' నిడుకొని స్వకీయప్పరికి వచ్చును. 

ఆ మువ్వురు కన్యక్షణతో నొకతె యగు అంబ ఏ భీమ్మనితో “ఓ.యయ్య : సాఖ్యుని6 
బతిగం గోరి యున్నదానను. నా తండి యొష్పుకొనియె.. తిరిగి నన్ను బంపుము' 
అని యన. అపగానందనుడు అంగీకరించి అమెను తిరిగి పంపును. అంది సాళ్వ 

పత్తి యొద్దకేగ అతడు ఆమెను తిరస్కరించును. తన. కాపురమును పాడుశేసినది 

గంగనందనుడని అంబ అతనిని. సాధింపధలచి తసముచేయ వనమున కేగును. 

ఆమె చరితమును విని ఒక తప సి పరశురామునితో చెప్ప, పరశురాము డామెకు 

అభయమిచ్చి ఆమెతో కరినగరికి వచ్చును. గురుని రాకను భీష్ముడు ' తెలిసికొని 

వెళ్ళి భ క్రితో (మొక్కును. పరశురాముడు. “ఈ అంబను నీ పిన్నతమ్మునకు 

పెండ్రి, సీయుము. నాకది [పియము” అని యన, దానికి ఖీష్మ డంగీకరింపక 

పోవుటచే వారిరువురకు యుద్ధము జరుగును. ఒకనాటి యుద్ధమున గంగాసుతుని 

దెబ్బకు. పరశురాముడు మూర్చ కూడ పోవును. ఆ ర్మాతి అంబకు పరశురాముని 
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'శేక్రి పె సందేహము కూడు వచ్చును. ; మరునాడు జామదగ్ని శక్తికి . గాంగేయుడు 
సోలి 6 రథముపై బడ తల్లియైన ధివ్యగంగ్య వచ్చి , రక్షించును. ఆ ర్మాతి భీష్ముడు 
ఈ పరశురాముని గెల్చుట యెట్టులా ? యని అలోచ్చించుచు ని నిదింపగా, కలలో. నోక 

మహాత్ముడు కన్పించి, “ఇదిగో సమ్మోహనాస్త్రము. “దీని సేసి భాళ్గవు జయింఫ్లి 

మని చెప్ప, ధై.ర్యమున' మరునాడు యుద్ధమునకు, వచ్చి. గురునపై సమ్మోహనా 

_స్రము వేయజోవ 'నారదు డేతెంచి--.వారించి, గురునకు, .నమస్క-రింపు. మనును, 

భీష్ముడు భోర్ల్షవునకు నమస్కరింప, భార్గవుడు సంతసించి తానోడితి నని. యొష్పుకొని 

వరమును 'కోరుకొమ్మనును, - .దానిక్లీ నీమ్మడు' “బహ్మఛారినయిన... నాకు 'గోర్కు 
లేమియును. 'లేవు. '. అయినను", 'ధర్మాసక్రి,. గురు భక్తి ని [పసాదింపుము' అని 

యనును. -'అంబ.ఈ విషయమంతయు -జూచి.. 'అనఘుడయిన భార్గవరాముని తెగడి 

గంగాసుతుమీది' పగ వేరు'తోనువె _త్తియైను తీర్చుకొనక్షుందునే”. యని పట్టుదలతో 

పృడ్చుచు. నేగును. . శాంతనవుడ్లు భార్గపని పూజించి వాని యనుజ్ఞతో, నీంటి కేగి, 
ఈ, వృ తాంతమంతయు సత్యవతికి చెప్పి. .అమెచే', దీవనల్లు గొని _ధర్మమార్లమేన 

"జనులు 'నుతింపగ 'చరిఠచుచుండును,. 

: .భారతకళథలో గల రస త్త ఘట్టములిలో భీష్మ పరశురాను యుద్ధ ఘట్టి. మొకటి. 

ఒకరు తపసిరాజు మరియొకడు .రాచతపసి.. =: ఒకడు , తండికొరోకు. కల్తి ని గూడ 
లేకుండగ జేయుటకు వెనుకాడని వాడు.- ,వరియొకడు తం (డికొరకై ప పత్ని లేకుం 

డగ నుండుటకు వెనుకాడని వాడు. .. ఇరువురు మాట . మరువని మహానుభావులే, 

పైగా పీరిరువుదు' మార్గదర్శకులయిన, గురుశిషమ్మ్యులు.. ఇట్టి సక పుణ్యచర్మితులకు 

ఒక అబల. కారణము గో" యుద్ధము వచ్చినది. - యుద్ధము" వచ్చినను మర్యాద , లతీ 

[కమింపని ధర్మన్వరూపులు. ' అందులకే ఈ “ఘట్టము, ఎందరినో అకర్షి ంచినది. 

దాసు గారిని అకర్షి ంచుబలో . అళ్చర్యచ మేమి. యున్నది 7 స 

ఈ ఘట్టము. నందు దాసు గారు తమ కణ్లాకథన. .విధానానుగుణము గా. కథ 

శెప్పిశే కాని భారతకథను. పెద్దగా మార్చినది . లేదు. _చిన్నమార్చు మ్నాతమ్లు ఒకటి 

కన్పడుచున్నది,. - భారతమున. అష్టవసువులు స్వప్నమున. సాక్షెత్క రించిన ట్లుండగా 
' దాసుగారు తమకథలో “ఒక్క మహాత్ముడు కాన్సించి నట్లు, చెప్పినారు. : 

' కాథనవిధానము ' సూచించుట కే ' దాసు: “గారు పరశురాముని యుద్ధమునకు 

. సన్నద్దము చేసిన. విధము___ + బణ్నుద్ది 



ళ్ 111. 
కింజజల్ ముడి వై మంజులముగ మౌళీ 

పని రుజోతుల వరుసంజుట్టి 

స ంచనున్టు 4 బెబ్బులి తోలు పె 

దాల్చి మూఈపున జన్ని దంబులమర 

ముల? జెట్టి గట గ్టింగయును నిల్లు చేంబట్టి 

ండభోస్మ-రుని తేజ మున మాట 

'నింహగర్ణలు చపుల్ చెవుడు పర్చంగః బ్య 

'భృగుకులోగణి 'రాముండు పసీరహాాని 

భార తనన వల్లీ 'గద్దింప సంభ్యమించి 

,ఎకృరొలొన్సు గిరులు. వవషవంక్రునటులం 

'బకత్కె_ నిటు మేఘ, గంభీర 'భాహణముల. 

పులు "14.15 
ఈ పద్యము అక్షర రూపముగా పఠశురాముని. రూపమును ..షాథ్రకులకు . | పత్యక్షము 

చేయుచున్నది. - 

నీమ్మని శరపాతముచే మూర చెంది తేరుకొని ' సూర్యా:స్త సమయ మగుటచే 

భార్గవుడు నాటికి యు” సము చాలించును. ఆ సమయమున ' అంబ. భృగురాముని 

చెంతకే పలికిన వ ములుకులవంటి' పలుకులలో, దాసు. గారు |పదర్శింఛచిన,: పలుకుల 

మదట 

"అంత నంబ భృగురాముని చేంగటి' కరిగి శేవలొనరించి 

యెంతయు నడలుచు నిట్టుల వాకొసియెం గన్నీళుల .నించి 

నమ్బుకొరిటి సిపరాకళిమంబున 'నాపగ దీటునటంచు 

వమ్మయ్యె సీదుళ్ "ర్య మాధీన్లు స్ముపట్లు' 'నాపల్కు-' "లెంచు 

మునుపటి బీరము "వెన్క బైట్టుమోా ముదుసలి తాపసీ నీవు 

'' దినను లిర్వదీ య య్యొంగాన. నీంక సొధీరుని. జయించ ్లేవు 
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పాపము నాకొటికె సివ్గతి బడ దెబ్బలు తిన్నావా? 

ఓపిక తప్పినవాండు మునివృ త్రై నుండుటయె మంచి "దేవా ! 

టాపు 17 

సమయమా మానభంగమయిన పిదప _ సలుకులకు గురియగుచున్నవాడా 

మహాకోపిస్టుడయిన జామదగ్ని _ అనుచున్న పలుకులా పరమావమానకరములు -- 

పలుకుల విధానమా హేళనాత్మకము __ పలుకుచున్నదా ఒక అనాథయైన కలికి, 

ఇటువంటి సమయములో ఈ విధముగ మాటలు బడిన సామాన్య మానవు 
నశే అవేశము వచ్చును. ఇక పరశురాముని విషయములో నతడెంత యు[గు . 
డగునో ఊహింపగలమా ? దాసుగా రిట్లు పరశురామునిచేత సమాధాన మిప్పించు 

చున్నారు 

అను నంబంగని పిన్న నవ్వ్యొలయంగా నాభార్లవుండిట్టు వా 

కొసియం గామిని ! శేపు మాడు మతనిం గూ ల్ఫున్ని జం'బేచె య 

ల్లినచో చాలుండు భీష్ముండెంత ? వినుమా! నీలన ద స్తాళి తా 

కిన జీఏించునె (బహ్మాయెన ? నింక శంకింపంగ సీశేటికిన్. పు 17 

ఈ పద్యము నందలి పతి పదము అర్థవంతమే, సాభ్మిపాయమే. 

అను అంబన్ కని _ అ విధముగా సలుకుల ములుకులతో పొడుచుచున్న 

అంబను చూచినాడట. " ఆ చూపులో అవమానము చేసిన భీష్మనిపై కోపము ; 
ఇట్లు ఒక అబలచే మాట పడవలసివచ్చెకదా అను బాధ; తన శక్తి నెరుగలేని స్త్రీ 

యను లెక్కలేనితనము స్ఫురించును. పిన్ననవ్వొలయగా _ పెక్కు దుఃఖము వచ్చిన 

పక్కున నవ్వు వచ్చును అన్నట్లు ఒక భావము, నాశ క్తి సీ కేమి తెలియునులే అన్న 

భావము స్ఫురించును, ఆ భార్గవుండు -. అంతటి పూర్వచరి త్ర గలవాడు అన్న 

సూచన, భార్గవుడు అని యవత్యార్థక [దత్యయముకో చేరిన నామ ము వాడ టవలన 

గూడ అతని | ర్తి సూచన చేయబిడినది. జట్లు వాకొనియె _ ఇట్లు - అనగా ఈ 

విధముగా అనగా అందకు విశా సము కలుగునట్లుగా మాటాడినాడని & అర్ధము. కామిని. 

ఈ సంబోధనవలన నీవు కామముతో నుండుట వలన నన్ను సరిగా గుర్తింప 
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లేకున్నావను సూచన. రేపు చూడు _ ఇది యెంతయో శక్తి గల మాట, నిత్య. 
వ్యవహాతయులో గూడ “రేపు చూడు నాసంగతి ' అని యందురు గదా. అతనిన్ 

గూలున్ - ౫ మాట అంపకు కావలసిన మాట, . అది అనినాడు, నిజంబేనె 

యల్లినచో .- నా మాట సమ్ముము, నిజముగా నాకు కోపము వచ్చిన అనగా ఈ 

రోజు వరకు నాకు నిజముగా కోపము రాలేదు. నా శక్తి నంతయు చూపలేదని 

భావము. “నిజముగా” అనునది వ్యవహార రమయులో చాల జలమున్న మాట. బాలుడు 

ఖమ్మ డెంత్ _ న నాదగ్గర చదుపుకొన్న పిల్లి వాడు అతడు నాముందెంత అని భావము. 

వినుమా - నాశ క్రిని 'సూక్చి చెస్పుచునా న, వినుము. నీకు తెలియదు అని అర్హము. 

నీలన్ మవ స్తాం. తాకిన _ లీలన్ అనుటవలన నేను పె పెద్దగా కష్టపడ నక్కరలేద 

నియు, నుద నాంళి అని సంయు కాక్షరముల వలన ఎదుటివానికి తాను బెట్ట గల క్షి షత 

సూచింపబడినది, తాకిన అనుటవలన స్పకించిన కూడ చాలునని బక. చమక్కా 

రము. జీవించునె (ఎహ్మయైన _ చాప్ప లేని సృష్టికర్త ర కాడ (బతుకగలడా కక 

భీష్మ న నెంత అను సూచన్మ ఇక శంకింసంగ నీశేటికిన్ _ ఇంత నాగూర్చి 

'తెలిసికొ నియు నీకింక శంకింపంగ పని యేల అస్న సూచన, ఇట్లు ఈ పద్యము 

నందు (సతి సదము సార్థకము 

ఫీష్మసరశురాముల యుద్ధ ఘట్టము నందు దాసు గారు అస్త్ర [సత్యప్ర వర్ణనము 

కన్న మాటలపోటు లెక్కువ సిర ౨8 సంభాషణములు ఈ శఈఘట్టమున తప్పని 

సరి. పతి కవి ఖే చేసినాడు, అప్లే దాసు గారు కూడ క్షు పముగా చక్కగా 
రె 

చేసినారు. కుప్ప పమ ముగా చేయుటవలన కటోలు ఖీష్మని మాటలలో గురుభకి వెలడి 
PUR 0) ర్న 

'మయనటు భా నవని మాటలలో శిష ష్య (పమ వెల్డిడి కాలేదు. భీమ మ్మడు రాత 
Ce WR at) 

“మున్ను రాజుల సప బొలియింప గాంగేయు 

కున, దో జెలు' ల పుం బండును” స 14 ఢున్న ౬ జెల్లునే యుల్లపు ప్ర) వ్రు 

అని గురువుకో అనుట అంత సమంజసముగా లేదు... పూజ్య పూజక భావమును 

అట్ నల్లి దై అన లలి హో ము ఐసిస క్కు కదాం 
ం్రాజ్యా ర. 

మూడవ ఘట్టము + 

' a  ధ తే రాష్ట్రతనూజాలు నూర్వురు, పాండుతనయులు. ఏపురు దాయము కై 

యుదమునకు దిగుదురు. కౌెఠవులుం దాండవులు | తన కొక్కగతిమైన ఫీష్ముడును 
ళు 
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“పోషింపబడిన' కారణమున ధా ర్తరాష్ట్ర పక్షమున పోరాడును. కౌరవ సేనాసతిమై 

' గాంగేయుడు పాండవ భటవనములను పది దినములు కారుచిచ్చువలె దహింపజేయును. 

ఒకనాటి యుద్ధమున భీష్తుస విలయకాలభై రవుని మాడి నతి రు[దుడయి సకలారి 

సైన్యమును నేలకు కీలకు తెచ్చును. _ భీషుని విక్రమము జూచి బీరమెడలియున్న 

అర్జునుని పరికించి వెన్నుడు “దేవదానవులకై న అసాధ్యుడు ఈ దెవ్యవతుస. ఈ 

పీరుని నేను ఈ చక్రమున తునుమాడెదను' అని భీష్లని పైకి పో దోవును. అర్జు 

నుడు అడ్డగించుచున్నను ఆగక [పళయాగ్నివలె తసమీదకు వచ్చు హరిని భీష్ముడు 

స్తుతించును. పార్టుకు వాసుదేవుని శాంతు జేసి మరలించును. నాటిరేయి కౌంతే 

యులు కృష్ణనహితులయి చాటుగ భీష్తుని కడ కేగి తమకు జయము కల్లునట్ట మార్గము 

చెప్పుమన, భీషుడు__ 
ఓ " లాల్ 

“ఇప్పుడు నన్ను జయం-దు నుపాయము 

సీర లెటుంగుట కీటు వచ్చి. 
మ్ 

నారు గావున బొలువార మా యిష్టము 

తప్పక సమకూా ర్తు చైవ మాన 

చేత విల్గున్న ంతసేపు నన్ గ ర్చుట 

వశహానె యెటువంటివారి కే న 

శరణన్న వాని సమర పరాజ్యుఖుని ని 

మోాకిఖండిని వేపు నామోందం బంపుం 

డంగనా పూన్వుండ్ "ట చేనతని దిక్కు 

నరము తొడుగను బార్గుడాణాటునుండి 

నన్నుం ౫లువ(గ వచ్చు నో యన్నలార!” (వు-27) 

అని తన వధోపాయము చెప్పును. మహాత్ముడు, పితామహుడు అయిన .. భీషుని 

అట్లు మోస పుచ్చి చంపుటకు అర్జునుడు బాధపడి వెనుకాడుచుండ, కృష్ణుడు “గీతా 

సారము” జ్ఞాన బోధ చేయును. ఛీష్మోపదేశము [పకారమే శీఖండి నడ్డుపెట్టుకొని 

బాణములతో కొట్టగా “శరము లూతగా తూర్పు మొగముతో శాంతనవుడు ధర నొర 



ih 

తాకా తాల 

115 

గును”. అర్జునుడు తన తాతకు అలుగులు తలగడగా చేసి, పాఠాళశగంగతో దప్పి 
తీర్చి, శయ్యచుట్టు కోట కట్టును భీష్ముడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము వరకు 
(పాణములను చిక్కాబట్ట మునులు చుట్టు చేరి శేడాంత చర్నలు నలుపుచుండ విసు 

నుతికో కాలను పుచ్చుచుండును. వికల మనసు.డయిన ధర్మజుని భీష్ముని చెంతకు 

కృష్ణుడు తీసికొ నివెళ్ళి వరధవ్మసారము వివరింపుసున, భీష్మ డంగీకరించి ధర్మ 

జునకు ధర్మ సూక్ష్మముల నెరింగించును. పిదప భగవన్నుతి చేయుచు తనువు 

త్యజించును, 

ఈ కథ యంతయు భారత మందలిదే. దాసు గారు ఈ ఘటము నందు 
(Jn) 

నందర్భానుసారముగా భారత భాగవతము లందలి కొన్ని (పసిద్ధ పద్యములను 

అనుక రించినారు. 

శ్రీకృష్ణుడు పార్టని రథమునుండి దిగి భీమ్మని వధించుటకై సిస్టమగునపుడు 

రు (వాసిన పద్య మిడి___ 

ఘన విల "చేహమందున మెరు చెల్యున 

వానాటు పనిండి దుష్పటి చెలంగ 

కుంభిని యదర౭గ౭ గుప్పించి యురికిన6 

గుంపలకాంతి దిక్కు-లకుంబర్వ 

కరశాఖనవురు చక పచండా మ-ని 

కలరు కెందమ్ములై యశ్రుభొప్ప 

క్షోపంబు వజనమై కొనసాగ నట్టహో 

సమ్ము గంభీర నర్దనము గా 

దేవడేవుంశు కృష్ణుండు దీనబంధు 

పమనుని గావజనులెల నబ )మంద 
brn (0) 

పోవుచున్షనుంబట్ట యాపుటకు వెంట? 

బడిన వ్యాకుచ్చె నిట్టుల బార్జగాంచి. పు. లిన్ 

ఈ పద్యము పోతన గారి ' కుప్పించి యెగసిన కుండలంబుల కాంతి గగన 

ఖాగంజల కప్పికొనగి (భాగ - (పథ, - 221) అను పద్యమున కనుకరణమె కదా. 
ఇ Mn 
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భీష్ముడు ధర్మరాజునకు ధర్మసారము వివరించు ఘట్టములో గల. 

ధర్మసారము వినును యితరులు దనకు 
సెద్ద యొనరింప సుంతేయు సిస్ట్రపడం కొ 

యను కలకు న ని కార న్రము నాచరింప6 

దగదు తాను నిజంబుగ ధర్మరాజ |” వా-పు లీట్ 

అను పద్యము తిక్క నామాత్య్యుని___ 

ఒములే యవి యొనరించెన 

నరవర్ ! యపీ)/యం౦బు తిన మనంబునకిగుం గా 

నొనులకు నవి సేయకునికి 

పరాయము పరమధర్మపథముల కకెల్లన్. 

-ంాసొంతి - పంచ - 220 

అసు భారత [పసిద్ధ పద్యమునకు రూపాంతరీకరణమే కదాః ఇస్తే భీష్ముని చంపు 
టకు వెనుకాడుచున్న అర్జునునకు (శ్రీక్కష్పుడు చేసిన బోధ యంతయు గీఠాసారమే. 

హః లి 

ఈ భీష్మ చరిత్ర ..హరికథను నిర్వచనముగా వ్రాయుట దాసు గారి 
భీమ్మ ోతిజ్ఞ. 

సావిత్రీ చరితము : 
దాను గారి రామాయణ హరికథలలతో యథార రామాయణము, భాగవత 

హారికథలలో రుక్మిణీ కల్యాణము మంచి “పేరు [పభ్యాతులకు నోచుకొనగా, భారత 

కథలలో అట్టి భాగ్యము నోచుకున్న హరికథ సావి| శ్రీ చరితము. ఈ హరికథా 
రచనమునకు ఒక కారణము కలవట. దాసు గారి తల్లియైన సరసమ్మగారు దాసు 
గారికి ఎంతకాలమునకు సంతానము లేకపోవుటను జూచి ఒకనాడు "నాయనా, 

నావి తీ చరితము [వాయుము, . నీకు సంతానము కలుగును" అని చెప్పెనట, 
తల్లి మాటపై గొరవముచే దాసు గారు శ సావి| త్రీ చర్మితమును [వాసినారట. ఈ, 

హరికథ |వాసిన సంవత్సరమునశే దాసు గారికి ఒక ఆడపిల్లి కలిగినది. ఆ విశ్వాస 
కారణముచేళనే దాసు గారు ఆ పుట్టిన పిల్లకు సొవి|త్రి అని నామకరణము చేసిరి. 
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సావి|తీ చరి|తమునకు ॥ సన్నగేం|ద దభూష పటంపరాణియెన శార్వాణ్ీ 
లా ఠి న్ 

కృతి నాయిక”, ఈ కృతి అదిశ క్రి స్తుతిలో [పారంభ మగును. తరువాత 

కుతిశాయిక సుతి, గణపతి. నుతి, శారదాసుతి, సభ్రాసుతి వరుసగా వచ్చును. తరు 
€! జాలి ॥ ॥ లి i అజావి 

వాత సత్యము భూతదయల (పాశ స్య్యమును గూర్చి సుదీరమయిన చర్చ చే 
- యె 

దురు. ఆ చర్చలో పజునిశసనమును అంగీకరించు సమకాలీన పండి=మానులను 

దాను గారు తీ వముగా వివుర్శింతురు ఇది యంతయు ఉపోద్దాతము, 

రశ యుపోద్దాతమయిన తరువాత సావి తీచరిత) చెప్పుటకు చక్కని పూర్వ 

రంగమును సిద్ధము “సేసినారు. 

“ధాత్సిస భర్భకున్నరియు దక్కిన బంధులకున్నసహో యశః 

వాతొత గల్ల జెనీ యిరువంకల వంశ జనంబులం దిహో 
+ { 

ముత +సుఖంబులన్నిటిని మోదము గాంచిన పుణ్యసాధ్యి సా 

త త న? దితి) తెలంపు ౩ వచ్చె సరవిన్పుజనావ€ నెన్ను నామదిన్ 

_పున్నెఫుం, దంపతులలోన వన్నె కెక్కి. 

పువతమి పావిత్సా సత్యవంతుండును మిగుల 

పఖల సొధుజన స్తవనియు లగుట ,. 

వారి చరితంబు పక్కె-ద వాసి మోర, పు. 9, 10 

కథా శరీరము : 

తొల్లి మచ దెశమునకు అశ పతి యును దొడ్డ నృపతి విభుదు. ఆ మహ 

మహుంని రాజ్య (పజలు సత్య | పీతి, సకల భూతములందు సమత కలవారు. సదాచార 

సంపన్నులు. అశ్వపతికి ఎంత విభవము కల్లినను, కాంతామణీఠోడ చిరము కాపుర 

మున సంకోషించినను, అతనికి సంతానము లేదు. దానికై యతడెంతయో చింతించి 

యనశన|వకుడయి తమ కులదేవత యగు సావిత్రిని గూర్చి తప మొనర్చును. 
౮ | న. భ్ కా అటి న అనీ 

అతని భక్తికి మెచ్చి పాలిత్మాశిత వర్గ యగు దుర్గ విశ్వరూపంబుతో. |పత్యక్షమయి 

అతనిచే అనేక స్తుతులను బడసి, అతడు అడుగకుండగనే 

ఆం. ఓయివత్స! నీ 

యను తపంబు మెచ్చితి మదంశమువం జనియించు నీకుంది 
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న్నని యొక కూతు రాసెవలనం దరియిం త్రిరువంక నారలెం 

దున జయమబ్బు నీకు ... ౨౨౨౨౨౮ పు. 14 

అని తిరోహిత యగుసు. కొన్నాళ్ళ కతని యిల్లాలు నెలతప్పి మంచి ముహూ 

ర్రమునందు ఒక పుతికను గాంచును. సావితీదెవి వరమున పుశ్హైను గాన ఆ పిల్ల 

సావితిి యను పేర పిల్వబడును. సావితి యుక్తవయస్సు వచ్చునాటి కే___ 

డానమున వేల్చుటాపు; సత్యమ్ము పోను 

ముటుయగు మరుదంత్కి కల్కు-ల నేలుబంతి 

నిలఫుం గ్ట్టుం ఖలులకు చెంప పెట్టు 

ఎలమి సావిత్రి కెనగలదే ధరితి) పు, 15 

అని అందరిచేత ప్రశంస లందుకొనును. ఈ పొలతికి తగు వరునికె అశ్వపతి 

భూవిభుల నెందరినో పరీక్షించి, వచ్చిన చితపటములను జూచి, కులరూపవయశ్శీల 

ముల నాపెకు సరియెనవాడు లేడని ఆలోచించు చుండును. అంత తనకు అనుకూల 

పతి యెట్టు లబ్బునచుచు చింతించుచు నొక రాతి నావితి యొక కల కనును. ఆ 

కలలో __. మూపున గండగొడ్డలి గల ఒక రాచికో డెగాడు ___ అతని నెత్తిపె నొక 

గంప __ ఆ గంపలో ముసలి ముద్దలయిన తల్సిదండ్రులు ___ వారిని నేల డించి 

జలకమాడించి చలువనీడలో వారికి తీయని పండులను తినిపించుచు ఆ యువకుడు 

తన్ను (సావితిని జాచి ___ 

ళ్ లం పాణనాయికా 

మంచి మరందపానమిడి మామకు న త్తకుందృ ప్పి చేసి క 

ల్పించుము పూలపాన్సు మతే పీచుము చల్లనిగాలి నేనుగా 
వించెద పాదసేవ ... =... లి వు 16 

యని పలుకును. తానుగూడ నతని |పాణేశ్వరునిగా తలంచి భయభ క్తులళో బూని 

తదాజ్ఞ సలిపినటుల కలలో కన్పడును. ఆ కల కాంచినప్పటినుండి “జాను నీవె 
నా నాథధుండవయితి వింతనుండి * అని నిర్ణయించుకొ ని, అతని రూప గుణ సంపదల 

కారణముగా సావితి అనంగుని పువుకోలల "వాడికి గురి యగును. సావితిి సకల 

కలాపేతి యోట కలలో గాంచిన ఆ యందకాని చిితపటమును వాసి చెలిక త్తెకు 

చూపి, తన మనసులో గల అభి పాయమును తన చెలిక లెళో తెలిపి, అంతకో ఆగక 
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ఈ పటము నా తండ్రికి కన్ఫర్చి నీవు సేగముగా నావిధసు తెలుపుము అని చెలి 

క శె ముఖమున తం|డికి కబురు పెట్టును, అశ్వపతి అచ్చెరువునందు చుండును. 

“అంతలో దై వవశమున నారదముని అటక రాగా అశ్వపతి తన పుషతిక విచి|క విధ 

మంతయు చెస్పను. దానికి నారదుడు “ఇతడు కలడు, సాళ్వాధిపుని పు తుడు కాని 

అఫుజీవి. “పేరు సత్యవంతుడు. ఇతనికి ఆయువు ఇర్వడేంస్లు. అందు పదెన్మిది 

చెను. ఇంక నీ యిష్టము” అని చెప్పి వెడలును ఆ యువకుడు లోకములో 

నిత్యముగా నుంకశుటకు "అశ్వపతి అద్భుతపడి, అంతఃపురములో చెలులు నుతించు 

నట్లుగా గౌరీవివాహము చదువుచున్న ప్పత్రీరత్నయుకో నారదుకు చెప్పినవిషయ 

మంతయు చెప్పి, “తల్లీ । యితనిన్ భావింసక చిరము [బతుకు వరునింకొకనిన్ 

సేవించుచు అని కోతను. దానికి సావి|త్రి, 'తం|డీ | మన వంశమున మారు 

మనువు లేదు. అతనికో కాపురము ఒక క్షణమయిన చాలును, 

కనక దుర్చయు మనవాల గశైనేని 

యరయ సాధ్విక్ మాహాత్మ మలరుచేని 

యితడు చిరజీవి యగు-చు నన్నేలగలడు 

వేనుడునుళలేల తండి)! నన్ సీనికిమ్ము 0) 

ఎాపు!లు 21, 22 

అని పట్టు పట్ట, అశ్వపతి వేదమాత పై భరము పెట్టి, మంది ముహూర్తము పెట్టించి 

అరణ్యములో గల సత్యవంతుని కడకు పత్రికతో నాడి బయలుదేరును. 

అరణ్యములో సత్యవంతుడు 'అనిమిషులు మెచ్చునటుల నెనుబదేడు లంత 

సా; మాజ్య సంపద ననుభవించి తుద కిట్టి యిడుమలు' పడుచున్న తలి ల్లిదండ్రులను 

గూర్చి చింతించుచు, చతురంగ బలముతో శంఖకాహళధ్వనులతో తన దెసకు వచ్చు 

చున్న అశ పతిని చూచి తమ రాజ్యము నాాక్రమించుకొన్న వై వెరులని తలంచి 

యొంటిగా యుద్ధమునకు సిద్ధమగును. అతని థై ధైర్య గాంభీర్య కౌర్యాది వీర్యము 

లకు నశ్వపతి అద్భుతమంది చిరునవ్వుతో, “కాను శత్రువును కాననియ్క తన కన్య 

నొసంగుటకు వచ్చితిననియు' నని యన; వినయానంద తపాయు క్త కడయి సత్య 

వంతుడు అత్యుత తృాహముతో జననీజనకులకు అశ్వవిభుసి రాకను గూర్చి చెప్పును, 

సాళ్వనృపతి అశ్వపతి కి కోరిక (కారము ఆ యింతిని కొ నుమని పుతునకు. అనుజ్ఞ 

యిచ్చుసు. ఆ అడవిలో వారి కల్యాణము జరుగును. అశ్వపతి వివాహానంతరము 
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సత్యవంతునితో నాయనా! బలు తపంబున సావి తీదేవి వర|పభావమున ఈ అస్తూ 

యిని. కాంచినాము, ముద్దుగా బెంచినారము, జా|గత్తగా' ఏలుకొనవలసినది. అంతే 

కాదు మరియొక మనవి యేమనగా మా రాజ్యమునకు వచ్చి ఏలుకొనుము. కారడవిలో 

ఈ ముదితల్లి దండ్రుల నెట్లు పెంచెదపు ?' అని కోరగా, దానికి సత్యవంతుడు అర 

ణము నొల్లనని చెప్పి అంగికరింపడు. తన్ను అడవిలో వదలి వెళ్లుటకు బాధపడు 

చున్న తండ్రిని జూచి సావి|తి 'వముగువ యెదిగినంత మగని సొమ్మే యగును. 

లోకమర్యాద యిది” అని ఓదార్చి పంపును, సొవి|తి వనములో నగల నవలబెట్టి, 

వల్కలములు పెనిమిటి వలె గట్టి, వరుని కసికందనీయక, అత్తమామ మమలను వేల్పుల 

భంగి జూచుచు, పర శాలలో ముదమున కాపురము చేయుచుండును. 

నారదుడు తన విభునకుంచిన ఆయుః పరిమితి రేపు వచ్చుననగ, నేటి నుండి 

సావిత్రి యనశన్మ్యవత మాచరించి ఉదయము రేయి గూడ దేవిని సహ [స్రనామము 

లకో పూజించును. మరునాడు భర్త ర యెంత వలదనుచున్నను భ్ ర్తతో ఆడవికి 

బయలుదేరును. భ ర్రకో సాయంసమయము వరకు అరణ్యములో (పక కునే యుండి 

“పొద్దు [గుంకటో వుచున్నది. ఇంటికి పోదము జాల మేలి అని చెస్స, సత్య 

వంతుడు బయలుదేరబోవును. ఇంతలో విధివశమున సత్యవంతునకు తల నొప్పి 

[పారంభమై, అధిక మై ప్రాణము విడుచును. సావి తన కాంతుడు అటులౌటను 

గనుగొని బండలు కరుగగ నేడ్చుచుండును. అంతలో ఘన కాలపాశధరుడయి 

జముడు సత్యవంతుని సూక్ష్మ దేహము నాకర్షి ంచి కొనిపోపుచుండ సావితి వెంది 

డించును. తన్ను అ|పతిహత గమనమున వె వైంబడించు ఆ సాధ్వీమణి మాహాత్మ్యము 

నకు [ పేఠపతి అచ్చెరువంది “వరుని దప్ప వరమేదయిన కేడుము' అనును. దానికి 

సావితిి *5 'కాంతు పనితో నుంటకన్న బతి వతశకే కోర్కె యుండును ? అది యటుండ 

నిమ్మ. ఏదయిన వరము కటాకీంప సీకి ష్టమయ్యె నేని 

అకట ! జాత్యంధులై. ననా య త్రమామ 

లకు గనుంగవలిమ్ము నీదు కృపచేత. . 

కొడుకునుం గోడలిం జూచుకొందు,. వారు : 

తవిలి ముచ్చట ద్రంగ ధర్మరాజ 0. పుం 48 

అని చితమయిన వరమడుగును. కొడుకును జూచుకొనుటకు కన్ను లిమ్మనుట 

చిితము కదా: అనగా సత్యవంతుని ితికించుమని కోరుబయే గదా! ఆ నర 
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మును జముడు సాదించి ఆమెను తిరిగి వెళ్లమనును, ఇట్లు పలుకు జముని 

వీక్షించి “ఇతని [పశ్నల పరంపరలకో అపవలయును” అని నిశ్చయించుకొని, “పాప 

పుణ్య మన సెట్లుండును ? వాని శేఫలము (ప్రా ప్తించునో వివరింపుము" అన, 
దండధరు'*” అమెకు సవి స్పరముగా వివరించును. తరువాత ఆమె భక్తికి సంత 

సించి మరల యము" “ఓ మంచి చిన్నదాన | నీయందు (పీతి చెందితిని. పతిని 

దక్క వవవమయిన అొ”గుము" అనును. దానికి చేతులు 'మొగిడ్చి సావితి 

సావి తే]ేయునలో __ 

ఆని ౮ < “వరుల శుణంబయిన నా మగని విడిచి మరి యుండలేను 

సికెమిగాసి వరము మరియొక డాన్ గోరుమున్నా వు 
వ్ 

గాన నా తండి) యారగ పుతు ల గన గటాశక్షి పు మోన” వు.47 

అని మరల చిత్రమయిన వరమును గడాసుతనణులో నడుగును. బొరసులు సత్య 

వంతుడు జీవించినపుడేకదా కలుగుట కవకాశము. అదే ఈ వరము నందలి గడుసు 

దనము. అంతలో యయిని వదలక “నాకు పతి భిక్ష పెట్టు'నుని వేడుచుండ, ఈమె 

పార్థనమునకు చేవతలు సదయహృదయులై సుమావ? కురియింతురు. అప్పుడు 
యముడు ఆమె శక్రి సామ్య్యములకు సంతసించి 

“అమో సితండి) కారనపుత్ఫులు హాయిగా నూర్య రలశెదను 

సమోదముతో నీ భర్త మరల సజీవుడై నిన్ను గూడు 
నెమ్మి సీమగడు నీవు చిరకాలము సా(మాజ్య మనుభసించి యా 

అని వరములు |ప్రసాదించి, తిరోహితు డగును. సావిత్రి అంత భూమిపైకి వచ్చి 

నాథుని తల తన యంక దేశమున బెట్టికొని నిద లెమ్మని పిల్వగా నొడలు కదిల్చి 

నిదలేచినవానివలె సత్యవంతుడు జీవించును. తరువాత సత్యవంతుడు సావిత్రి 

వలన జరిగిన విషయమంతయు తెలిసికొనును. సత్యవంతుని తల్లిదం్యగులు శ|తు 

వుల నోడించి రాజ్యమును గెకొనివత్తురు. అందరు సావి [తిని నుతింతురు. ఇట్లు 

సర్వసంపదల నొసగిన సర్వమంగళకు మంగళము వాడుటలో కృతి సమా_ప్రమగును 
అటి 
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De) 0 అ భో రః సావిలీ ఓరి త హ హరికథ యందలి (సధాన కథ భారతసు 

కాని దాను గారు చిన్నచిన్న మార్పులు చాల చేసినారు. భారతము నందు అశ్వపతి 

మద దెళాధిపతి యన సూచనమా్యతముగా నుండ, దాసు గారి కథలో వాని గుణ 

సంపద, వాని రాజ్య [సజల సదాచారములు కూడ వివరింపబడినవి. ఆ [పజల 

ఆచారము లన్నియు డాను గారికి నచ్చిన ఆచారములు. అ అశ్వ సతి] సంతానము 
eg) 

లేదని మాత్ర మ్ భారత విషయము కాగా దాసుగారి కథలో సంతానసులేని అశ్వపతి శ్గ 

మానసికిజాధ కరడ వరి ంపజడిసది. ఎ కథ (వాయునాటికి దాసు గాటు కూడ జు 

సంతాన రహితు లగుటడే అ దొాధావవనుపు వారి అనుభవము తెల్పిసడే. అశ్వపతి 
రం 

గొ లో జ. అచ గ్రా అ ఇ, ఇ?! 

సంకానాదియె సదిడో సెస్మిది వ్ ములు సాది (ని కొలువ అఆ ఆపి (్రత్యకమెగట్లు 

భారత కథ. దాసు గారి ఎథిలో తనదు వేసిస రాల సస కి యే లేదు. అ డేని 
wom) 

ఏ రూపముతొ (పత్యకమైనదా వివర ణాక్క్మిక? గా కలదు. “మదంశముసి' నీకు 
(SI 

నా 

పు[తిశ జ జన్మించును అని సావిగప్రీవి అక్వసతిళో ననుట భారత కథాంశము కాదు. 

దాసు గారు కల్పించినదే. ఈ మాటవంన నావిత్రి పాత్రకు ఒక ఉదాత్తత కూడ్త 

చేకూరినది. అట్లు జగన్మాత అంశమున పుట్టనట్లు కల్చించుటివలననే, దాసు గారు 

క థానాయిక యైన "సావి, తిని ఒక నామాస్య [సబింధ నాయికవలె గాక దైవాంశ 

సంభూతగా 'తీర్చిదిద్దినారు . ఆరువంశములను పవి త మొనరించు నీ ప్యుతిక యను 

దేవి మాట రెండింటను గల అంశమే. సొవితి వినుకలి వలన సత్యవంతుని 

| పేమించినట్లు దాసు గారి కథాంశము. లోకో _క్రరమయిన జన్మవృ త్తాంతము కల 

సావి తి? లోకో త్తరమయిన (్ర ణయ వృ త్రాంతముండిన కాని సరిపోదని ౫ దాసు 

గారు ఈ స్వపష్న్మసణయమును కల్చించిరి, నారదుని ఆదేశానుసారము అశ్వసతి 

సావిత్రిని ; సత్యవంతునకు ఈయదలచినట్లు భారతకథ. _ వేదమాతపై గల విశ్వాస 

ముజే నొసగినట్లు దాసు గారి కథ. అ తమామలకు నమస్కరించి సావితి భర్తలో 

అడవి 'కేగినట్లు భారత మందుండ సరచేశ్వరిని కొలిచి వెళ్ళినట్లు దాసుగారి కథలో 

నున్నది. భారతాంశములను మార్చి వీలయినంత వరక జగన్మాతతో హరికథలో 

ముడి షె పెట్టినారు. దానికి కారణము “మదంశముని' అని సావితీడివి చెప్పినదానికీ 

కొంత సంబంధము కుదుర్చుటకొరకే. క”బటైను కొట్టుచున్నపుడు సత్యవంతునకు 

శిరో వేదన కలుగుట భారతకథ. _సరగులో మృణాళములను (పోగుచేసి యొడ్డునకు 
వచ్చినపుడు నిరోవేదన కలుగుట దాసు గారి కథ, ఇక సావిత్రి వరముల నడుగు 

టలో గల గడుసువనము భారతమునం దుండదు సావితి యముని ఆపి, పుణ్య 
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పాస విశేషములను వివరింపునుని కోరుట, యముకు విపులముగా వివరించుట దాసు 
2 నాన్ 

గారి స్వీ యసిద్ధాంత [సచాామునకు చేసిన కల్పగయె. భారతాంశము కాదు. ఈ 

ఘటము నంనలి వివరించిన వాపము లన్నియు దాసు గారు నిత్యము చూచుచున్న 
థ్ 

స 

సమాజము నందలి". ఇవి ఈ హారికథలో గల మార్పులు, 

ఇక కథన విధానమునకు ఒకటి రెండు ఉదాహరణములు ః 

స్పిగగా|తియెన సావితికి ఒక రాతి కలలో కన్సించిన సత్యవంతుని 
(౧ రా . 

స్వరూపము___ 

వీముసు నీలంపు టుంగరముల వెను ముం 

సములు పన్నొ సట్ గునినీయాడు 
టు 

ఆలచిస్పలయలోలు వాలు కన్నుంగవ 

కొనల వింబడి మంచి సెనరు జింద 
ఖే 

మువ్నిరి గాన N సులు వై త్తే డి మూగాపున 

బలితంసు గంతగూగ్షలి "నిలుంగ 
G 

మోము చందును నందు మొల్క_ మోనలు గప్పు 

చిమనవ్వు నెన్నల చెలగు చుంప 

త్ర లి దండులు ముసలి ముద్దలు గలిగిన 
mM 

ఇ తల సోోయు గంపను నేలడించి 
లావి (౮ 

ష్ అన Ww జలక మాడించి తియ పంగులను జలువ 

నీడం దిసిపించు నొక రాచ కోజెకాని. (ఫు-16) 

కాంతారమున ఒక్క కమలాతీరను చెంత సత్యవంతుడు తన కాంత 
మైన సావిత్రికో నుల్లాసముతో సల్లాసము లాడుచున్న విధము___ 
రా ౧౧ ౧ 

శ॥ కాంతా కనుగొనే యిక్మా-౦తారము సాగసు 

ఎంతో బలు సంతోసనము నెనయించెనె మనసు కా! 

_అ| ఇంతీ హూంతకారి నకచౌదంతీ మరుని చేమశైైపూ 
బంతీ యందములకు నేటి భవంతి సుగుణాల దొంతీ 



124 

మి॥ సంతతంబు జంబూ బదరీపనస ఖర్జూర నారికేళ రంభా 

సంతాన స్వాదు ఫలభోగ్యమున్ | 

సకల తపోధన వాన యోగ్యమున్ క | 

1. & చయ్యన నిర్జా)గిన నారో గ్యను "హాచ్చున్ 

ఈ-వోం దపమొనరింప నభీస్టారము వచ్చున్ 

హ్చున లగాలి యెంజ నాచున్ సూర్యుడు నెన్నెలవలె 
జయం ౧ 

వాబామగోచర మహి మాస్సదము 

(పకట సత్యురాజితే సజ్యాపదము 

ని చరి తబోలి విరహితాగము 

నిదత ని శేయస (శ్రీరాగము. (వురి 

అశ్వపతి తన పు[తిక యగ్గు సావితని సత్యవంతున కిచ్చుటకు చతురంగ 

బలముతో నరణ్యమునకు వచ్చుచుండ, ఆ వచ్చువారు తమ రాజ్యము నా|క్రమించిన 

శ[తువులని భావించి సత్యవంతుడు యుద్ధమునకు సిద్ధమగును. ఆ సందర్భమున 

యుద్ధరంగమును విజయలక్ష్మీ వివాహముగా చ్వితించిని పద్యము అద్భుతము. 

(పు - 2) 
ఈ హరికథలో దాను గారు సంగీత శాస్త్ర సంబంధమయిన చమళ్కారమును 

జేసిరి, [పతి కృతియొక్క రాగమును అకృతిలో చివరి పదముగా నిరికించినారు* 

ఈ కథ ఆదిశక్తి స్తుతికో [ప్రారంభమై సర్వమంగళ మంగళముతో పరి 

సమా ప్త మగును. కథలో గల (పతి ముఖ్యాంకను జగజ్జననితో ముడి పెట్టబడీనది. 

అం తేకాక శ్యామలా యను మకుటముతో నెనిమిది పద్యములు ( శ్యానులాష్టకము 1 

వేదమాత పై దండకము కావరెనగి (వాసిన అంశములు. ఆ దృష్టితోనే దాసు గారు 

ఆశ్వపతికి |పత్యక్షమయిన వేదమాతను విళ్వవ్వరూపిణ్గా (శన్ధతో వర్జించినారు. 

శీరానుకు న “సంతం తమన | పపంభీ 
డాక్టరు కొర్లపాటి శ్రీరామమూ ర్తి గా రన్నట్లు ఎ స్వత౦ (త మైన (సవం 

కరణము, సకృన్మాతమెన పరిష్క_రణము, సహుచితమయిన ఆత్మీయతా (పతిఫల 

నడు రాశీభూతమయిన రచనము నారాయణదాసు గారి సావి|తీ చరితము”. 7 

9. “సావిత్రీ చర్మిత్రము-సాహి త్యామృతము '-సారస్వత నీరాజనము - పు.4ర్ర్ 
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యథార్థ రామాయణము: 

దాను గారి పారిరథ లన్నింటిలో యథార్థరామాయణము హరికథ పెద్దది. 

శక హారికథ దాసు గారి ధర్మ పత్నియైన లక్ష్మీ నరసమ్మ గారికి అంకితము. లక్ష్మీనర 

సమ్మగారికి రామాయణమన్న మక్కువ యెక్కువ యని 'పియంతే రామచరితం 
ఆగ నఖ 9 

పిబ రామాయణామృత మ్ (పు. 188) అను శ్లోకమున దాసు గారే వెల్లడించినారు. 

ఆ కారణమువలననే లత్మీ నరసమ్మ గారి మరణానంతరము దాసు గారు ఆమె ఆత్మ 

శాంతికై చేసిన రచన యిది. లక్ష్మీనరసమ్మ గారు మరణించినది, దాసు గారు 
హరికథను |వాసినది 1015 లో. 

“యథ్యారామాయణము” అని దాసు గారు తమ రామాయణకథకు పేరు పెట్టు 

టలో వీరి యుద్దేశ మేమయి యుండునని సతి పాఠకునకు వెంటనే కొంత ఉత్ఫుకత 
కలుగును. = ఉత్సుకతను [గహించియే ఆచార్య డీ) గంటిజోగి సోమ 

గారు చేసిస వ్యాఖ్యాన మిది:_ 

“మొదటి రామాయణము వాల్మీకి కృతము గదా! ఆ తరువాత రాముని 

గూర్చిన అనేక కల్పనలు ఉపాదేయము లయినవి. మహాకవుల రచనల నుండి, 
పురాణముల నుండి బయలు వెడళినవి అవి యథార్థములు కావా? అను [ప్రశ్న 

ఉదయింసక తస్పదు దాని నంకటిని మనసు నందుంచుకొని ఒక సమన్వయమును 

మనము చేసికొనవలయును. (శ్రీరాముని స్వరూప స్వభావములను బయట పెట్టు 

టలో వాల్మీకి యుర్తేశము [పథమమైన అర్థము. తులసీదాసు, త్యాగరాజు మొద 

లయిన భక్తులు నిరూపించిన అర్థము రెండవ అర్థము, అష్టాదశ పురాణములలో 

నిరూపింపబడినది ఇంకొక అర్థము. ఆధ్యాత్మ రామాయణము, సీతారామాంజ నేయము 
నిరూపించిన (శ్రీరామ స్వరూపము ఆత్యారామస్వరూపము ఇంకొకటి, ఇతరులయిన 

కావ్యక రలు, (దైబంధ నిర్మాతలు. రూపకరచయితలు, శతకక రలు నిరూపించినది 

జగదభిరాముడయిన పరంధాముని స్వరూపము ఇంకొకటి. వాని నన్నింటిని [గహిం 

చుటయు సమన్వయపరచుటయు నేటి యథార్థమని చెప్పక తప్పదు. ఈ యుద్దే 

శమే ఇట్టి సమన్వయ[పయత్న మే, ఇటువంటే వర్గనాదక్షత యే యథార్థరామాయణ 

మున దాసు గారు నిరూపించినారని నా యుడ్జేశము "19 

ఇక దాసుగారు ఒక శిష్యునితో 'అనుకొ నునట్లు అక ర మిచ్చు (అర్థము = = ధనము) 

రామాయణము కాపున ఇది యథార్థరామాయణము " అనీ ఒకసారి 'యథార్థరామాయ 

ణమునకు చెప్పిన దమక్కా మైన అర్థము. 
లయల కా ఈకల క CTCL LCE LEE ఇంటు ఇ కు ఆకా కానా ఆ LLL అలా ణు ణు నానో ఆ 0 ఆ చును మా డాలు సం చా ఆలనా ణా గాదా నానా ణా నాలా లా ఆం నాటా ఆ యులు ఆటు ఆనా Lala రయ ఆన చాలా నాలు అలు ను ఇ ఇ అయత అలా లశ లశ ల ఈఈ 



126 

సీతారాముల చరితమును అదిభిక్ష పెట్టిన మహర్షి వాల్మీకి, ఆ విత్సను జాల 

వాల్మీకులు యథాశ క్తి రకరకములుగా ఆరగించిరి. ఎవరెన్ని పంటలు పండించి 

నను పొలము వాల్మీకిదే. ఆ వాల్మీకి పడధ్యాయికి 'వెసుకటి వారివలె దాసు గారు 

కూడ వీరి భాష్యము వీరు చెప్పిరి. కాని వీరి భాష్యము యథార్థమయిన వాల్మీకి 

హృదయమని వీరి విశ్వాసము. అనగా ఇప్పుడు మన యెదుటనున్న వాల్మీకి రామా 

యణము నందెన్నియో (పడీప్త పము లున్నవనియు, వాల్మీకి మహర్షి యథార్థముగా 

నిట్లు వాసియుండునని భావించి, దాసుగారు |వాసిన కథ ఈ యథార్థ రామాయణ 

హరికథ. 

[పస్తుతము మనకు లభించుచున్న వాల్మీకి కథలో వారి కెన్ని సందేహములు 

వచ్చినవో ఈ యథార్థరామాయణ పీఠికలో ని వారి మాటలనుబట్టి మన కర్ణమగును. 

“దై నము మనుష్యులచేత నతి|క్రమింప శక్యము కాదు, మీచేశనయిన కొల 

దిన్నాకు మీరుపచరించినారు, కాని లక్ష్మణుడు గతజీవుడయినవాడు కనుక సీతతోగాని 

యుద్ధముకో గాని మరి నాకవసరము లేదు, మీరు మీ యిచ్చానునారముగా బొంస, 

వానర పుంగవులారా | యిక్కడనే నేను దేహమున్విడిచెద నిక [బతుకు న్ 

దుష్కృతకర్ముడ ననార్యుడన్నే నిస్సీ విభీషణుని రాజు న్లావించెదనను నా మిథ్యా 

[(పలాపనము నన్దహింపగలదని యమోఘ సంకల్పుడు దృఢ (వతుడు థె ధై ర్యసుంద 

రుడు సర్వజ్ఞుడు “నగు రాముడు దీనాలాపము లాడునా ? 

అయోనిజ తపస్విని యార్యయు నగు సీత ధర్మమూర్తి యౌ రామునకు 

దక్క నితరున కెట్లయిన జిక్కునా ? 

పరమ భాగవతో త్తముడు, |బహ్మశజ్ఞాన సంపన్నుడు, జీవన్ము క్రుడు నగు 

విభీషణుడు పామరుని వలె గూడయుద్ధమున నిం|ద్రజి త్తుచేత జీకటిచే నాదిత్యుల వలె 

రామలక్ష్మణులు నిహతులయిరి, మణి "నాకు రాజ్య మెటు దొరకునని వగచునా ? మ్ | 

ఇం దజి త్తు స్తను వధించెనని సర్వజ్ఞుడగు హనుమ రామునితో చెప్పునా శ 

అయోనిజకు మృతి లేదని తెలిసియు సాకెన్నారాయణావకారమూ ర్తి యగు ' 

రాముడు దుఃఖించునా ? . 
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సరమ భాగవతో త్తము* స్ విఖీష షణడు నవవిధ భ _క్రిమార్గములచే బరమప్పరుషు 

నారాధించుటతస్ప నం వజిత్తు (నావణు సూడ నశింపేయటకై రణరంగమున 

గదతో వారి యిరువుర రథ్యముల నడ గూల్బునా ? 

ఇం(ద్రజివ్వధానంతరమున రావణుడు తన్దంప వచ్చుచున్నాడని తెలిసికొని 
ల జ | 

హనుమని యుసదెశము విని యతని మూ సెక్సి. రామునియొద్ద "కేల పోనయితి నని 

యమోనిజ యగు సీత నొచ్చుకొనునా ? 

లక్ష్మణుడు పునర్జివితుడయి యుద్ధవిముఖుడయి రాముడున్నట్లు తెలిసికొని 

రామునితో నీ (సతిజ్జ న్మానుకొ నుట సేకు దగదని యీసడించి పల్కి నాడనుట 

యుచిసమౌా ? 

అంతవ్లత [కోఛాగ్ని పెకి [సజ్వలింపజేసి సర్వజ్ఞుడు నర్మమూర్తియు నయిన 
౧ , రా [=n ౪ నా 

రాము డయోఎజ యగు వైదేహి పాతిివత్యము నృంకించి యున్మళ్తుని వలె విఖీష 

ణునితో గాని సుగీవునలో గాని భరతునితో గాని పొందు సల్పు మిక రావణు నిచే 

అుసబడిన నీవు నాకు బనికిరావని కారులాడునా? యగ్ని సంపూత యగు సీతతో 

లో సదానమ మాన్పుట కీయె త్తు సన్నినాడ నని సత్యసంధుడగు రాముడు కపట 

నాటర్ [ము [సదక్శించునా 7 

రావణ వధానంతరమున సీతకు రామవిజయ మెటిగింప నేగిన హనుమడు 

సీతన్లాచు రాక్షసస్త్రీల న్నా)కృతుని వలె జంస సుంకించునా ? 

రాముడు సీత న్చెండ్రాడినపుడు ద్వాదశవర వయస్కుడనియు నూన షోడశ 
౧ యి 0A 

యసు_డనియు నుని త జ వ వ స్కుడ యు ని తబ్బిబ్బా ౦నా ? 

సీత లక్ష్మణునితో రాముడు నళింపగా నన్గవయ గోరితివా యని నిష్లూరము 

లాడునా ? 

లక్ష్మణుడు సాధ్వీమతల్లి యగు సీతను విమ క్తధర్మ, చపల, తీక్షభేదళర 

యని స సంబోధించునా ? నన్శంకించుచున్నావు కనుక దుష్టురాలవు నశించుమని శపిం 

చునా ? జటావల్క_ లధా రియె పదునాలుగేండ్ల వనవాస మొనరించునపుడు మాంసము 

'బైననని |గతినపూనిన రామునిచే మాంస భోజనము చేయించునా ?. లక్మణు గ్లవ 
గూడ నని దుర్మార్గముగా సీత కడుపు బాదుకొను చేడ్చునా ? 

రావబునివేత 1 సీత్ర గుపావయవ వర రనము చేయించునా గై 
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లక్కణుడు వి|భాంతుడయి పామరుని వలె భరత [శతుఘ్నుల గె కేయి నూడ 
, రా ౧ 

సపరివారముగా వధించెదనని రామునితో పల్కునా ? 

వ్ జ, ఉంద జ సరూ ర విరాధుడు ఎత న్ద్డ పై గూర్చుండబెట్టుకొన్నాడని రాముడు వగచుచు లక్ష్మణు 

నితో బలు్కూనా ? 

రామలక్ష్మణులు విరాధునిచే గొంపోబడుట చూచి సీత యేడ్వదొడగునా 7 

(తిదశు లిరువదై డేండ్ల వయసు గలవారని నిర్చశించునా * శూ ప ణఖకో 

రాముడు పరిహాసో కులు ఛలో క్వలుం బల్కునా ? విశాలాక్షీ మెటిపులాగున 

శించుచున్నావని యెక సక్కె_ మొనరించునా | లక్ష్మణుడు శూర్చుణఖ నృరిహసించునా ? 

చుప్పనాకను విరూప న్గావింపుమని రాముడు లత్మణున కౌజ్ఞ యిడునా ? 

వరిష్టుడగు హనుమంతుడు రావణున్గాగలించుకొని నిదురించుచున్న మందో 

దరిం జూచి సిత యని (భమించునా ? 

హనుమంతుడు సీత న్దూడజాలనై తి నను దిగులున నాత్మ హత్య చేసికొన 

నెంచునా ? సర్వజ్ఞుడగు హనుమంతుడు తాగాల్సిన లంకలో సీత దహింపబడెనని 

యనుకొనునా ? 

తన వలె భార్య నెడసి [బ్రహ్మచర్య (వతనిష్టుడయిన లక్మణునితో దృఢ 

(వతుడగు రాముడు సీత నిగూఢావయవ వర్ణనము సల్చుచు గామోద్దీపకముగా దన 

మన్మథో న్మాదమును వెల్లి డించునా ? 

వినాథను, వివశ, ననీశను గనుక బలాత్కారముగా రావణ గా|త్ర స్పర్శము 
నాకు గలిగెనని రామునితో లోకమాత యగు సీత యనునా ? 

రావణుడు రాముని శిరము నటిీకి తెచ్చితినూడు మన నమ్మాయ శిరస్సున్గాంచి 

[పాకృతప్రీ వఠె నయోనిజ యగు సీత విలపించునా ? 

రాక్షసున్హంపుటకు సాహాయ్యమును లంకా [పధ ర్థ రణము వేయుటకు [దాణ 

మున్నవజకు (పయత్నించెదనని రామునికో విష్ణుభాగవతుడగు వివీషణుడు పలి 

రావణ సైన్యము న్నుజు మాడునా ? 

మాటిటి రుదుడగు హనుమంతుడు రాక్షసాధముడగు రావణ (పాభవమున 

కద్భుతపడునా ? 
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సత్యసరా|క్రనుడగు రాముడు నటుని వ3 వేషము ఎసి తా నపరాబితునగు వరా 

భవ మెయిగనివాదయ్యు నిం|చజిత్తుని శరపాతమున క్షత తగా|తుడయి నేల కొరగ్గి 

[ప్రాణమా (తావ! "షడెసటుండునా 
? 

లర ౧౧ 

శరతల్బగతులయిన రామలక్ష్మణుల (నావణుని “మాట సమ్ముకొని విమాన 

రణ రంగమునకు వచ్చి సరికించి వైదెహి “'యేడ్చి యేడ్చి తిరగి లంకకు 

మునికాంత యగు నహల్య యం[ద్రునికో వ్యభిచరించి య యీ సంగతి వెల్ల డింప 

కమా యని యిం (యని బతిమాలుకొనునా 

నత్యసరా[ కము డగు రాముడు పొంచుండి వాలికి దొంగ దెబ్బ కొట్టునా ల 

శివ భాగవతో తముడు (బహ్మణ్యు డగు రావణు డయోనిజ యగు వెడే డహా 

గ్లాామ్యధర్మ మున గవయ 3 నెంచునా ? 

ఇంతకును నీరు పల్ల మెజుగును, నిజము దేవు డెజుగును, వేదము లందు 

మం|తమేదో (వ్రాహ్మణ మేదియో నిబ్చెకంప వీలువడనట్లు [శతి స్మ ఎ = పురాణేతి 

హాస రామాయణాది శాస్త్రము లందు ముని|పో క్రము లెవి వ్వియో (కీ ప్రము లెవ్వియో 

మాద్భశాల్చజ్ఞులు నిరూపింపదగునా ?'1! 

ఇవి యన్నియు |సక్షిప్తను లబినచో నిక మిగిలిన రామాయణ మేమి 
యున్నది ? దీనికి సమాధానము దాసుగా రన్న “సీర్ను పల్ల మెటుగును, నిజము డేవు 

దెజుగును' అన్నదే. 

యథార్థ రామాయణమును ఏక దిన [సదర్శన యోగ్యముగా దాసు గారు 

[వాయలేదు, ఆట విభాగములు చేసి అరు దినములు చెప స్పునట్లుగా ్రాసిరి, ఆ 

ఆరు విభాగములు అరు (పత్యేక హరికథలుగా గూడ చెప్పుకొనవచ్చుసు. సమర్థు 

డగు కథకునకు ఈ యథార్థ రామాయణము మాస|గాసము, ఆ అరు విభాగములు _ 

క. శ్రీరామ జననము 2. సీతాకల్యాణము, శీ. .. పాదుకాపట్టాభిశే ఫేకము, 

4. శ్రీరామ సుగ్రీవ మెతి,. గ్ హనుమత్సం దేశము 6, . స్మామాజ్యసిద్ధి.. 

1 'యథార్థరామాయణ పీఠిక, - శ్రీరామాయణము నందలి ప్రక్షి ప్ర ప్రములు. 
పు॥లు. 29-82 
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(శ్రీరామ జననము ; 

సామాన్యముగా దాసు గారి హరికథలలో కన్సణు ఇష్టదేవతా స్తుతి, సామాజ 

కుల నుర్చెశించి చేయు చర్చలు ఈ యథార్థ రామాయణ హరికథా [పారంభములో 

కన్సడవు. అక్ష ఏ యితర హరిళథా (గంథమునకు కూడ ఈ హరికథకు ముందు 

న్నట్లుగా ముప్పది రెండు పుటల సుదీర్ణ రచన 'పీశిక” లేదు. ఏ యితర హరికథలో 

కన్నడని ఆశ్వానాంత గద్య -8 హరికథయొక్క పతి విభాగాంతమున కన్నడు 

చున్నది. ఈ అళ్వాసాంతగద్యలో "....సహజ పాండిత్య విలాస [బ్రహ్మశ్రీ మద్ 

జ్ఞాడాదిభట్ట నారాయణదాసి అని యుండుట ఒక [కొత్త అంశము.]12 

మవాంపేయనాసివా సుభూ; పీయానే నాయికా, పు. 1 
LV 

అను కృత్యంకిత శ్లోకముతో గంథమును సూటిగా ప్రారంభించి. 

వావనము రామచరితేము 

"శేవలమున్ బుణ్యకాంత కృతినాయిక యున్ 

(శ్రీనిము భాగవతులు న 
భావన్తులు నా కవిత్యభాగ్యము పండెస్, పు-1 

అని లాంఛన్యప్రాయముగా నోక కందము వాసి నేరుగా కథలోనికీ దూకీరి. 
దశరథుడు అయోధ్యా నగరమునకు రాజుగా నుండుట ___ అతనికి మువ్వురు 

భార్య లుండియు సంతానము లేకుండుట _ దశరథుడు వేట శేగి శాపగస్తు 
డగుట ___ వసిష్టుడు పుత్రకామేష్టి చేయ మనుట ___ దేవతలు రావణుని బాధలు. 
విష్ణువుతో మొర పెట్టుకొనుట ___ దశరథుడు తనకు సంతానము కల్లునా యని సందే 
హించుట __ వసిష్టుడు దేవరహస్యమును దెలుపుట__రావణజన్మవృ త్రాంతము __. 
సీతా సౌందర్య వర్ణనము __ నారద గర్వభంగము ___ నారదుడు విష్ణుని శషం 

12. దాసుగారి ప్రతిభ లోకమునందెన్నెన్నో బిరుదములు సంపాదించుకున్నను, 
దాసుగారి కిష్టములై “పెట్టుకొన్న బీరుదము లివి- సహజ పాండిత్య విలా. 
సుడు. మహాకవి గాయక శిరోమణి, కవితాగానళాలి. 
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చుట---కరవు వర్ణ్శన__బుష్యశ్ళంగుని యాగము చేయించుటకుతీ సికొ నివచ్చుట ___ 
(శ్రీరామాదుల జననము ___ (శ్రీరామ జనన భాగమునందలి కథాంశములు. 

ఈ కథ యంతయు వాల్మీకి బాలకాండము నందలి (శీరామాదుల జననము 

వరకు గల కథకనుసరణమే. కామవిజయు_. డనుకొనుచున్న నారదునకు విషు 

మాయవలన గర్వభంగము అగుట, నారదుడు విష్ణుని శపించుట అనునవీ వాల్సీ ? 

రామాయణ కథాంశములు కాపు. తులసీదాస రామాయణాంశములు. వసిష్ట మహర్షి 
బుష్యశ్ళంగుని మహిమను వివరించు సందర్భములో వర్ణించిన కరవు వర్ణన కాట 

వాల్మీకీయము కాదు. మిగిలిన కథ యంతయు వాల్మీకిదే కాని కథన విధానము 

మాత్రము దాసు గారిదే. 

కథాకథన కౌశలమునకు ఒకటి రెండు ఉదాహరణములు ;__ 

దశరథుని బాణమువలన మరణించిన మునికుమారుని ముదుసలి తచ్చ్లిదం[డ్రుల 

శోకమును దాసు గారు తీర్చిన తీరు__ 

ఎట్టుంటి వమ్ము పీ శేవి కావ లెనయ్య 

యని యింక మమ్మెన్వ రడుగువారు 

ముసలి ముద్దలను మమ్ముం దానమాడించి 
బువ్య దిస్పించు నా రెవ్వ రింక 

వాన కెండకు గొడ్డు వలె మమ్ము లోబడ 

సీకో కాపాడు వా రెవ్వ రింక 

"వేద వేదాంగము ల్వినిచి మా ఏనుల 

కింపు గానిం'దు వా రెవ్యరింక 

పండు రానేల నిట పీని వేట గూల 

చెటు లేమైతి మింతలో నిటులగునని 

యేమి సేయుదుమింక మా ేదిదారి 

యకట విధి చేత నెవరైన నడ్డం దరమశి (వు-ఠిఫ) 

పుత్ర సుఖ భాగ్యము నోచుకొనని వారి శోకము |ప్రాగభావ బాధాజన్యమ 

ఆ సుఖ మనుభవించి పోగొట్టుకొన్న వారి శోకము (ప్రధ్వంసాభావబాధాజన్యము 
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లేని సుఖమున కై ఖొందు బాధకు పూరణావకాశ ముంగుసు. ఉన్న స సుఖము దూర 

మెనచో ఆ దాధ ప్రారణావకాశములేని (తి కణ మరణ సద్భిశము, ప్రస్తుత 

పద్యము ప్వత సుఖ భాగ్యుమును కోలుపోయిన ముసలి తలిదంy; సల బాధకు 

భాష్యము. 
| 

తన మువ్వురు పత్నులు అంతర్వత్నులయిన సందర్భమున దశరథుని అనం 

దప చిందులు 
ra భు! 

మాలాం జో తేన భార్యల స్ముగుర నొషహ్రోణీకు డంతో దయకా 

లాలించుం, బలుమాణు ముడ్నలిచెడున్, వాకొండు మోకో క్కె_లకొ 

Qe 

న ళం పేచ్చావనంచు బల్కు భగవ పహోత్మే విమున్నె ఇృద్
బు మా 

సాలన్టున్వుచు బొంగుదుండుం బడు నెల్చన్
 బయస్యుశే '్రంగాంఘులని. 

పుట _ 57 

వసిస్టు డంతటి (బహ్మార్షి పుత్రక ముష్టి చేయుమున 'ముసలివారి3( బిల్లి లు 

పుట్టు ఇట్లు 7? ఆటు నూరైన సొాజంబు మాటు బొట్లు 7?" అని సందేహించినవాడు శ 

రథుడు. "అట్టివా నికి తన "మువ్వురు సత్నులు అం
తర్వత్నులయినపుడు కలుగు అనం 

దపు చిందులు ఇక మాటల కందునో ? చూలాం|డగు భార్యలను లాలించుచున్నాడు: 

ముద్దాడు చున్నాడు. కోర్కులను' కోరుకో నుమనుచున్నాడు. తసే అశ్చర్యమగుట 

వలన భగవన్మాహాత్మ్యః నును "మెచ్చు చున్నారు తాను. కూడ తం|డిని కాటోపు 

చున్నానని మీసాలను దువ్వుచున్నాడ . కృతజ్ఞతలతో బుష్యశ శృంగుని పాదాలపై బడు. 

చున్నాడు. ఇట్లు అందదనుకొన్నది అందినపుడు డెందము ఫొందు అనందమును 

ఈ పద్యము అందముగా రూపొందించినది. 

నీతా కల్యాణము : 

దశరథుని కడకు ఫిశ్వామి కుడు వచ్చి తాను జేయ యజ్ఞమునకు రక్షకుడుగా 

రాముని కోరుట . వసిష్టుని ఆదేశానుసారము శామలక్ష్మణులను బంపుట తాటక. 

వధ _ సీతా స్వయంవరనునకు. ధయలు దెరుట . అహల్యాశాపవిమోచనము - విశ్వా 

మితునిచే ఆహల్యావృ క్తా త్రాంతకథనము మిథిలా నగర EL 'పశము సీత రాముని 

చిత్రపటమును జూచి (ప్రేమించుట యు _ ఉద్యాసవనములో సీతారాములు చూచుకొ నుట... 

(పకృతి వర్ణనము. _ శివధనుర్భంగము - వై వోహిక వర్ణనలు _ సరశుభామ ఘట్టము 

అ విభాగము. నందలి (పధాన కథాంశములు. య. స 
ఖా 
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ప్రధాన క కథ వాల్మీకీ రామాయణ దాలకాండము 'నందలిదే అయినను, విభా 

గము నంచెన్నియో అవాల్మీ కీయములయిన కథాంశము లున్నవి. 

అహల్యు పాషాణరూసమున నున్నట్లు దాసు గారు ' “చెప్పిరి. ఇది అవాల్మీ 

కీయమైన అంశను. పాొషాణరూపమున నున్నట్లు వర్షి ంచిన [గంథములు ఆధ్యాత్మ 

రామాయణ సద్మపురోణములు, దాసు గారి గంథమున అహల్య రాయిగా నూరుట 

కాడ గొతమ మహర్షి శాపము వలన గాదు. - తన సతీత్వ మహిమచే ఆమెయే 

రాయి యగును. అంతేకాక శాపావధి ఈ కూడ తానే నిర్దేశంచుకొనును.. 

సీతాస్వయంవరమునకు రాజులు చి క్రవటనులు పంపుట, రామ సుని ) చిితపట 

సీ్త్ర _ప్రేమాలాపము లాడుట, సీతారాములు _ఉద్యానవనమున బర 

న! 

స్పరనగు చూపుల తల్మబాలు, 'హోసీకొ నుట అనెడి అంశములు అవాల్మీకీయములయిన 

కల*+సనలు. ఉద్యానవనమున సీత్రారాములు' గలిసికొన్నట్లు కల్పించిన (గంథములు 

యజ్ఞఫల ; నాటకము, తులసీదాసు రామాయణము, 

చ విభాగము నందలి కథన విధానమునకు కొన్ని ఉదాహరణములు... 

ముత్యాల కంచెతో, బంగారు దుప్పటి వల్లెవాటుకో , ఎడమ కాలిని పెండెర 

చుకో ఖండసరశుకోదండ ఖండనమునకు పూసుకొన్న గ్రిరాముని సాహసమును 

గూర్చి పలురకాలుగా పలుకుచున్న రాజమండలి 

వది యెల్లుండనీ యీ బాలకుని కెగు 

వన్మెచ్చందగు ; నంచు బల్కు-వారు 

పహోల్చంగవసమె యేపుట్టళలో సెట్టి వా 

మున్నదో యని తలబూచువారు. 

నిజముగ విల్లె లేసీ మాననీ కాని 

తగు నీతం కితండంచు. దలం ధునారు 

చేవుంకు చేడు క తియగొరవము. నిలు 

నితడయ్యనో. యంచు నెంచునారు 

“జనము లిట్టుల శంక: మూశ్చర ములను. 

ee “బాందుచుండల (శ్రీరామచందుండంత ల 
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భూమిసుత వైపు శృంగారమున్ మహేోశు 
విలుదెనన్ వీరరసము రాజిలలగం జూచె. పు-90 

బాల్యము నుండి పోటీలలో పాల్గొన్న దాసు గారికి _ైపేకకుల భావములు. 

పరిచితములు. అ యనుభవనము నేర్చిన పాఠము లివి. బ్రా 

శివధనుర్భంగ దినమునకు పూర్వపు రాతిని వర్ణి ంచిన వచనము దాసు గారి 

రోకపరిశీలనమునకు చక్కని తార్కాణము. ఆ సుదీర్ష వచనము నుండి పండు 

ముసళ్ల ను గూర్చిన అంశము :_ 

'దూపిని విడచుటకుందప్ప మజెందుకున్ బనికిరాక తమ వెనుకటి వీరంబులు 

చెప్పుకొనుచు. బూర్వులం గొనియాడుచు నవీనుల నిరసించుచు6 బిచ్చియోడుచుం, 

జెప్పినమాటయే చెప్పుచు. బెద్దతనము నెపంబున దమ యఖిప్రాయములే సరియైన 
వని నిశ్చయించుచు విలువని సేరంటముగ నుపదేశించుచు. జేతకాని పనులం బూను 

కొనుచు. దలంపులచేత మాతమే కొంత సంతుష్టింగొనుచు( దాము తిసలేకొ రుల. దిన 

సీక గదుముచు, మిక్కిలి .పిసినారిత నంబున యాచకులం చెగడుచు దమ వ్యర్థ జీవ 
నముం బొడిగింప6ంగోరి యెల్హపు డడ్డమైన మందులు తిని కఠిన పథ్యంబు సేయుచు, 

నందని పండ్లు పులుపు వు ననునట్లు తమకు లభించని భో గంచులు తుచ్చంబులని వద 

రుచు(6 దమ్ము" లక్ష్యుమ్ము సే సీయనివారలకు మిట్టశాపంబులిడుచు, బిసంగొని చాపల్యం 

బున6 జేసిన పనినే చేయుచు, దేనియందయిన నిలకడ పొందలేక సంశయంబునం 

దగిలి, యెద్దియున్ విశ్వసింపనేర కెవ్వరి యెడనైన మై[తింగొనంజాల కాకాళ 
పంచాంగములు విష్పుచు నాసమా|త మే మిగుల నందజికంె నెక్కువగ మి త్తి3 

వెజచు జీవన్మ ృతులగు ముదుసళ్ల నవివేకులని యీసడించుచుం గొందటు ; వారి 
బోధలు వినీవిననట్లు కొందణప్పటికి మాత్రము వారి యెడ భ కివిశ్వాసము న్మోమో 
టము నగపర్చచు( గొందజు ; వారిన్మోసపుచ్చుచు. గొందలు ; ఇకనైన వైరాగ్య 

మంది యెచటనో ముక్కు మూసికొని ముందుసంగతి కని పెట్టుకొన కెందుకట్లు పామ 
రత్వమున( (బాకులాడుచర్ధ చింత చేసెదరు? చాలు నీపాటి తాళపుచెవులు "మాపై ( 

బా వేయు. డక్క_ అమాలిన సంసార బాధ మీకెందుకని చీవాట్లి డుచు( గొందలు ; ఫ 

కనపడదు వినబడదు కాళ్లు లేవు చేతులులేవు మతిలేదు సుతిలేదు కాని యన్ని 
వ్యవహారములున్ వీరికే కావలయు నాహా | దేవుడా 1 యెంత బుద్ధిమాలినవా(డవు ? 
చెట్లను నటికి మొదళ్ళనుమి గుల్చున ట్లు పనికి వచ్చు పడచువారిం 'దెగటార్చి యిమ్ము 

సలీముద్దలకెంత యాయువిచ్చుచున్నావురా 9 యని విధిం దిట్టుచు( గొందటు ; 
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ఓహో । యా పండు తొండ రూషేమి, బోసినోటి తీరేమి, డెబ్బదవపడి 

యేమి, బారసాలపీట పె వడకుచు( గూర్చున్నసాం శే ఎమ్మి ముసలికాలమునకు ముచ్చ 

టని యెగతాళి చేయుచు గొందటు ; 
aa) 

కాలను గడపిన పెద్దలు మనల! గని పెంచి మనకొజ కెన్నియో పొట్టు పడి 

నారు, గొరవపా తులు, వారి తప్పుకాదు, బాల్యమునకు వలె వార కమునకు( జాప 

ల్యమున్ మౌఢ్యమున్ స్వభావము. ముసలజికమునకుం బడుచుతనమున కెంత 

మా|త్రమున్ క వారజచుచుంట మనము మన యిచ్చవచ్చినట్లు తిరుగుచుంట, 

రండంచు6 గొందరు ; cee (పు॥లు 8ీగీ_. 87). 

ఈ వచనము దాసు గారికి సమకాల సమాజములో సాక్షెత్క_రించిన జన 

మనః|పవృ త్తులు, మిధిలానగర (ప్రజల మనః|ప్రవృ త్తు తులు కౌవు, 

ఇళ్లే శ్రీరామలక్షణులు విశ్వామిత్ర మహర్షితో సరయూనది దాటి అరణ్య 
మున | పవేశించునపుడు చేసిన అటవీవర్టనము (పు. 85-68, మిథిలానగర వర్ణనము 

(పు. 78.78) దాసు గారి నిశిత పరిశీలనమునకు నిదర్శనములు. 

ఇక ఈ విభాగము నందలి సీతారామ కల్యాణ ఘట్టము ఒక శృంగారరసోప 
నిషత్తు. ఈ ఘట్టమున మైథిలీ దాశరథుల పెండ్తిని మిథిలానగర వై వాహిక సంప్ర 

దాయములతో జరుపక, తెలుగుగడ్డ పె మొలిచి. నిలిచిన ఆచారములతో జరిపినారు. 

శః ఘట్టమున ఎదురుబడిన ఈ ఆచారము లన్నియు (పు, $8_94) తెలుగువారి 

పెండ్లిండ్లకు వందల యేండ్ల నుండి వదలక వచ్చుచున్న పెండ్లి పెద్దలే. 

(శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభి పేకము : 

దశరథుడు శ్రీరామునకు పట్టాభిషేకము చేయ సంకల్చించుట _ మంథర 

దుర్చోధ _ కె క వరములు గోరుట య సీ తారామలక్మణులు అరణ్యమునకు బయలు 

'దేరుట _ గుహుడు భక్తితో సే సెవింనుట _ శ్రీరాముడు (బ్రహ్మచర్య [(వతమును 

బూనుటకు, లక్ష్మణుడు నిదను మానుటకు గేతిజ్ఞలు చేయుట _ భరతుడు అర 

ణ్యమునకు బయలుదేరుట - భరతుడు రామునిపై ,యుద్ధము చేయ వచ్చుచున్నాడను 

కొని గుహుడు యుద్ధమునకు సన్నద్ద మగుట _ “ భరతళ తుఘ్నులు కు నాడ (శ్రీరామ 

పట్టాభి కము జరుగువరకు జటలు ధరించి ద్రహ్మచర్యమున నుండుటకు నిర్ణ 

గ 
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యిందుకొనుట _ కె క పశ్చా-త్రాపము చెంది రాముని. రాజ్యమేలుకొను మసుట _ 

భదతుడు పాదుకలు |గహించి సింహాసనముపై తీసికొనివచ్చుట ఈ విభాగమునందలి 

అంశములు, a ' 

Ah ౫ 

ఈ విభాగము నందళి కథ యంతయు వాల్మీకి అయోధ్యాకాండము నందలిదే. 

శెక పశ్చా కత్రా త్రాపవర్త నము వాల్మీకీయము కాదు. ఆధ్యాత్మరామాయణము నందలి 

అంశము. కథన, విధానములో స్వ|పతిభ చొ ప్పించినను తక్కిన కథాంశములన్నియు 

వాల్మీకీ రానూయణాంశములే. 

కథన విధానమునకు "రెండు ఉదాహరణములు వా 

ఒడ్డున వైచిన శేపవలే, జిగురుకం డెన్షగిలిన పక్షీ కరణ్, బంగిడిం జిక్కి న 

యేనుంగు మాడి దశరథుడు తల్ల డిల్లుచుండ ; తన లేగన్గానని గోపు తెన్నుస 

కౌసల్య వాపోవుచుండ ; ఇక నిష ష్కరటికమగ భరతుడు రాజ్యము సేయ వైభవం 

బున ఏ రవీగుచు దన సతుల నుడికింపవచ్చునని కెక యుబ్బుచుండ ; శ్రేరామ 

చం దుడు భూభార ముడుప సమయమబ్బెనని వసి పుం  డుల్లీ సీలుచుండ” (శ్రీరాముడు 

సీతాలక్మణ సహితుడయి అయోధ్యా నగరమును ఫీడి. అరణ్యమునకు బయలు 

దేరెనట. .(పు. 118). 

(ీరామడు సీతాలక్ష్మణ సహితుడయి తన తల్లివలన అడవి శేగె నని 
అయోధ్యకు వచ్చినపుడు తెలిసికొని దాధవడుచున్న భరతుని మాటలు... 

అడిగిన దివ్చెద ననుమాట తప్పని. 

జనకుని పట్ట దోషంబు లేదు 

తాం గన్న ఫొడుకుచే. ధరణి నేలింప నాం 

వంచిన నా త ల్సి సేసి లేదు 

అనపాయ భక్తితో నన్న వెంబడి గొల్చు 
. లక్మణు నివలం గల్మఫము ల లేదు 

పితృ వచనము నిల: పెట్టుట కాన 

శేలన రామున క “కెగ్టులేదు 
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కాని, జగదేక ఏరుం డగజుండు నాకు 

రామచం[ దుండు సర్వ ధర్మ స్వరూపుం 

పదడపిల దపమొనరింపం దదం( ఘర జము 

నై నం బోలని నేనె రాజెట తప్పు (వు - 122) 

కల్పనా నిదీశుడయిన భాసుడు కూడ తన [పతిమా నాటకమున భరతునిచే 

కె కను తిట్టించినాడు అట్లు తిట్టించుటకం కె కన్నతల్లి లోపమునకు కారణము 

కట్టించిన దాసుగారి విధానము. పె మెట్టు. 

సీళారామలక్ష్మణులు అడవిలో నడచుచు పడిన బాధలను వర్డి ంచిన వచనము 

(పు, 119_ 121) దాసు గారి బహువిషయజ్ఞతకు [పమాణము,. 

సీతారామలక్ష్మణులు అ్యతిమున్యాాశమమున కరుగుట _ అనసూయ సీతకు 

వస్త్రములు _ కుంకుమ నొసగి పతి వతా ధర్మములు వివరించుట _ విరాధ రాక్షసవధ . 

శరభంగమునిని దర్శించుట _ అగ _స్త్యమున్యా[శ మమున శేగుట - అగస్త్యుడు రాము 

నకు అక్షయతూణీరము, అమోఘమైన విల్లు నిచ్చి గోదావరి యొగున గల పంచవటి 

యందు వసింపుమని చెస్సుట - లక్ష్మణుడు నిర్మించిన . పర్ణశాల పర్హనము - శూర్చ 

ణఖ (శ్రీరాముని మోహించుట - లక్ష్మణుడు శూర్భణఖ ముక్కు చెవులు కోయుట _ 

ఖరదూషణాదుల వధ _ శూర్భణఖ _ైపేరణమున రావణుడు మారీచునిక్లో అరణ్యము 

నకు వచ్చుట _ మాయలేడి వృక్తా తాంతము _ రావణుడు అతిధిరూపమున వచ్చి సీతను - 

మట్ట పెళ్ళతో సహా అపహరించుట _ జటాయు యుస్థము - (శ్రీరాముడు జటాయువు 

వలన రావణు డపహరించినట్లు తెలిసికొనుట _ కబంధరాక్షసవధ _ శబరికి మోక్షము 

నిచ్చుట _ హనుమంతుడు రామలక్ష్మణులను స సుగీ9వుని యొద్దకు తీసికొ నివెళి [1 మెతి 

చేయుట అన్నవి ఈ విభాగములోని కథాంశములు, 

దాసుగారు వాల్మీకి రామాయణములోని అరణ్యకాండ చివరిభాగము, కిష్కి౦ధా 

కాండలోని కొంతభాగము కళిపి ఈ భాగమును కూర్చినారు. 

ఈ విభాగము నందు కూడ దాసు గారు అవాల్మీకీయములయిన అంశములను 

కొన్నింటిని చొప్పించినారు. విరాధ వధ ఘట్టము' నందు చెప్పిన తుంబురు శాప 
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విమోచన విషయము, రావణుకు నేలను పెళ్ల గించి పెల్లకో సహా సీతను రథముపై 

నిగుకొని తీసికొనిపోవుట వాల్మీకి కథాంశనులు కొవు. ఈ రెండంశములు 

ఆధా సత్య రామాయణము నుండి [గహీంపబడినవి. శూర్చుణఖ రామ మలత్మణులకోే 

సంభాషించు ఘట్టమున వాల్మీకి చేసిన హాస్య|పసంగములు దాసు గారు చేయక విడి 

చిరి. అప్లే మాయలేడి హాః లక్ష్మణా: అని అరచినపుడు సీత లక్ష్మణుని దూషిం 

చుట వాల్మీకి కథావిషయము. ఈ దూషించుటను గూడ దాసు గారు వదిలిరి. 
రాముడు ఖరునికో చేయ యుద్ధము నసీతాలక్మణులు చూచుచు నాటకీయముగా సంభా 
షించుకొ నుట దాసు గారి కల్పనము. హనుమంతుడు రాముని చెంతకు వానర 

రూపముతో వచ్చి మాటాకుట దాసు గారు చేసిన మరియొక కల్పన, హనుమ 
వాల్మీకీయమున వానర రూపమున రాగ. బిక్షకుడుగా వచ్చును. 

ఈ విభాగము నందలి కిథారథనమునరు ఉదాహరణములు ఒకటి రెండు. 

అకిలాంగని యుండ గాలి వా 

నలకు లోంబపని చందమున గాను 

మెకోముల కలవిగాని కరణి ఛాములు 
సురల నం జొరసందు మాపని యటు 

పీడుగుపాట్ల కు "నేలవడంకులకుం దొంగ 

లకు బగతురకు వీల్కా -ని పగిది 

వలసిన తెమ్మెర "వెలుతురు మంచి నీ 

రిచ్చు జం్యతమ్ము లింపెసగు నటుల 

నెల్ల చదువుల కిటుకులు చెటుంగుజాణ 
యాజు పూ౭టలలో 'వేల్చు ల బపడ పల 

హోయిగా౭ దన వదనియ యన్నయును మె 

లంగుటకుయన్నె నొక యిల్లు లచ్చనుండు (వు. 148) 

కడువేగమే పూచి కాచు నస్తైల్ల వ్ 

యల ఫలవృత్షము లంట్లు గట్టి 
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నడిమి కరుగ వపను గోరంట 

వమనయద్మవ్య్యూహము ర-చియించి 

బోడుగ౭ బెజ్ిగిన సోమిదపుం జు 

యందు దట్టముగ నుయ్యాల వేసి 

విల ల్ల నగోవితో వీలిచి నానావిధ 

ఖగమృగములు మచ్చిక వడలజేని 

పంచవటమును భూతల స్వర్గమున లె 

సలివీ 'యెంతయు నఖలోపచారములను 

చ్యూసుతారాముల నహర్నిశంబుంగాలి 3 

సూత్ముతమ. బుద్ది శముండు లక్ముణుండు. (పు. 149) 

ఇది లక్ష్మణుడు నిర్మించిన పర్ణ శాల విధానము. ఈ పర్షశాలా నిర్మాణ 

మర్మము లన్నియు లక్ష్మణునకు నేర్చినది దాసు గారే. లక్ష్మణుని “సూక్ష్మతమ 

బుద్ధి శేషుడు" అని అనుట చాల నౌచిత్యము. లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుని అంశావతార 

మని కదా సం|పదాయము. 

జానకి కోర్కె తీర్చుటకై శ్రీరాముడు మాయలేడిని 'వెంబడీంపగ్యా చేతికి 
ఆందియు నందనటులు ఆ లేడి చిక్కులు పెక్కు పెట్టుచున్నదను పట్టున దాసు గారి 

ముక్క లు- 

బాశెడెలన్నిల్య౭బడి. చేతికిం జిక్కి 

నట్టుల (బమ పెట్టి “చ్చి యందకుండు 

నెచ్చటన్లనరాక మెట్టులో మాయమై 

పజనే | కొంతసేపటికి నిల్చు 

బాదలోపల నాతి పోలేనటుల దోంచి 

'యేమటు పాటున నెగురుచుండు6 

 జ్రేపవ న్లాల్టాజి బోరగిలంబడి 

వొరికియు దొరకక తల్లి పాతు 



140 

నట్లు గుడుగుడు గుంచములాడ్ దవ్వు 

నలుగ సీ కేడుకోంసుల వణకు దెచ్చి 

తికమక నలి యలయించి తికుగులేడి 

_-వు!లు 165-66 

రావణుగు సీత నపహరించి రథముపై తీసికొనిపోవునపుడు సీత రోదించిన 

విధానము (పు. 189) భాస్కర రామాయణము నందలి (యుద్ధ _-ప_ త్రం 

కప ఏ జనకాల్మజన్ దశరఢశ్వరు కోడల రాము భార్యల జుం 
చ్ 

డొ జనులార | .యడ్లపజరో సురలార , 

అను పద్యభావమునకు సవంచీకరణము. 

. ఇక ' కబంరుని. వధియించి యా[పక గ్రా శబిరికి మోక్షము సమకూర్చి * అని 

కబంధరాక్షసవధ, శబరీమోక్ష ఘట్టములను ముగించినారు. _కబంధవధా ఘట్టము 
రసవ త్త ఘట్టము కాకపోయినను "శబరీ మోక్ష ఘట్టము రసవ తర ఘట్టమే కదా, 

ఎరదుకు క్యజించినారో 1 

అక్లే ఈ విభాగమునకు, “శ్రీరామ సుగీ్రివమైతి' అను పేరు పెట్టినను, ఈ 

మట్టముమ “విశదీకరించలేదు. హనుమ సుగీ)వుని యనువతిన్వచ్చి' అని మా(తమే 

చెప్పును. తరువాత కూడ “నా యేలిక సుగీఎవుడాదిగా సీ నాతి వార్త విన్పించు” 
అని ఆంజచేయునిచేత నన్సించి, “అనలము సాక్షిగా హనుమంతు డప్పుడా యుభయు 

లకు మెతి గావించి” ఆని యీ మెతీ ఘట్టమును పూర్తి రిగా కుదించును. 

ఆంజనేయుడు రాముని దర్శించినప్పుడు సంభాషణ [షారంభమును సంస్కృత 

భాషలో, సంగీతమయముగా [వ్రాయుట చాల బౌచిత్యవంతమెన విషయము, ఆంజ 

చేయుడు నవవ్యాకరణవేత్త యన్సి సంగీతళాస్త్రపారంగతుడని కదా మాన్యుల మాటి. 

పహానుమత్పం చేశము : 

వాలి భయము బొప్పమవి సుగ)వుడు రాముని అర్థీంచుట _ రాముని చెంతకు 
కావుమనుచు పోయెడు సుగీఎవుని వెంటతరుము వాలిని శరమేసి రాముడు కూల్చుట - 
వాలి శరీరము నుండి ఒక వెలుగు వచ్చి రామునిలో కలియుట - శరద్భతువర్ణ నము - 
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రాముని బాధ జూచి లక్ష్మణుడు హనుమతో అనుట _ సీతను రామునకు గూడ్చువరకు 
సుగ్రీవుడు |బహ్మచర్య[వతము పూనుట _ [శీరాముడు హనుమకు అంగుశీయక 
మిచ్చుట _ కపులు సీతను వెదకుట _ స్వయం|పభ కథ _ సంపాతి దర్శనము - 
కప్పలు స్తుతింప హనుమ లంకకు బయలుదేరుట _ లంకిణి శాపవిమోచనము _ సీతా 

రావణుల ) సంభాష్షణము - సీత ఆత్మ హత్య చేసికొనబోగా హనుమంతుడు వారించి 

ఆంగుశీయక మిచ్చుట _ సీత చూడామణి యిచ్చుట _ జంబుమాల్మి అక్ష్రయులను 
హనుమ చంపుట - (బహ్మాస్త్రమునకు లొంగినట్లు. నటించి హనుమ రావణుని సభకు 

౯౦(దజి త్తుతో వెళ్లుట - సభలో కోకపీట 3 పై గూర్చుండి మాటాడుట - లంకా దహ 
నము - రామునకు  శుభసందేశ మందించుటి అనునవి దీనిలోని అంశములు. 

ఈ హనుమత్సం దేశ విభాగము కిష్కింధాకాండలోని చివరి కథ, సుందర 

కాండ కథతో గూడియున్నది. [పధాన కథ వాల్మీకి కథానుసారమే మైనను దాసు 

గారు కొన్ని మార్పులను చేసిరి, వాల్మీకి కథలో రాముడు వాలిని చెట్టుచాటు నుండి 

కొట్టగా దాసు గారి కథలో 'కావుమని వేడు. సుగీ9వుని వెంటబడి “తదమునున్న 

వాలిని” రాముడు కొట్టును, ఇది రామ పాత్ర పోషకాంశము, వాలి శరీరము 

నుండి వెలుగు వచ్చి రామునిలో ఐక్య మగుట దాసు గారి కల్చనమే. వాల్మీకి 

కథాంశము కాదు. సుగ్రీవుడు (ప సమత్తుడే. యుండ లక్ష్మణునకు కోపము వచ్చుట 
వాల్మీకీయము. దానిలో సీతను రామునకు గూర్చువరకు సుగవుడు (బహ్మచర్య 
మును బూనినట్లు దాసు గారి కల్పనము, ఇది. సుగ్రీవ పాత్ర పోషకాంశము. 

లంకిణి హనుమను జూడగనే (పసన్నురాలగుట దాసు గారి _కల్పనమే. వాల్మీకి 

కథలో లంకిణి యుద్ధము చేయను. ఇది హనుమ శక్తికి నిదర్శనము. ళో 
స్రమునకు కూడ దాసుగారి [గంథమునందు' హనుమ లొంగకపోవుటి ఒక విశ 

హనుమంతుని ఇం(దజి త్తు రావణుని సింహాసనమునకు కట్టుట, అంజనేయడు. నా 

పీటపై కూర్చుంధుట అవాల్మీ కీయాంశములే. సీత: ఖడ్గముతో తల ఖండించుకొన 

బోవుట, హనుమ రషఓంచుట:కూడ,. దాసు గారి కల్పనలే. ఈ విభాగము నందు. 
ఇట్లు రామ సుగీ9వాంజనేయుల పా|త్రలు చక్కగా పోషింప బడినవి. ఎక్కువగా 

మెటుగులు దిద్దబడిన పాత హనుమ, 

ఈ విభాగము నందలి కథన సామర్థ్యమునకు ఒక్క ఉదాహరణము__ 
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జాంబవంతుడు లంకకు వెళ్ళి తిరిగి రాగల వీరు డొక్క ఆంజ నేయుడే యని 

(గహించి తన శక్తుల నెరుగని సామీరిని (ప్రశంసించిన 'తెరగు __ 

డవ ఏిితి"వేని న పోగ ర్థగలోకంబులు rr 

గిర గిర సుడివడి తిచుగకున్నె 

తొక్కి-తివేని యధోభువనము లెల్ల 

దట్టముగా నట్ట గట్టకున్నె 

యూదితినేని మహోదధులన్ని యుం 

జిలుతుంపురై మింటంజెదరకున్నె 

గుద్దితొవేని మేరు ధరాధరంబై న 

మజీ తుమురై మచ్చమాయకున్నె 

సత్యసంకలు పడవు మనోజవుండ ' వీవు 

కామరూపి వ్యపతిహతగళతిని నీవు 

న్ మహ త్త మొకింతయు సీవెణుగవు 

గాని హనుమన్న ! నీవు సామాచ్చివు(డవు, పు. 200 

ఇవి యన్నియు సామాన్యునకు సాధ్యముకాని అద్భుత చర్యలు. అంబుధిని 

దాటుట కూడ అద్భుత చర్యయే కదా! 

శః విభాగమున వాలి వధానంతరము చేసిన బుతువర్ణ న నము అంధ: సాహితీ 

సరస్వతి ఒక అమూల్యాభరణము. (పు. 181, 184). గారి భావుక శక్తికి 
ఒక బావుటా. 

ఇళ్లే సీతాన్వేషణముచేయు కపి వీరులను వర్ణించిన వచనము (ప్ర, 102, 188) 
దాసు గారి “బిహువిషయజ్ఞతకు ఒక మంచి యుదాహరణము... 

ond Ae 

సా మ్రూజ్యనిద్ధిక. 
శ్రీరాముడు కపి సేనతో సము[దతీరము చేరుట - రావణునకు విభీషణుడు 

హితము చెప్ప, విఖీషణుని రావణుడు తన్ని తల నరక బోవుట - విభీషణుడు శ్రీలొ 
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ముని శరణు వేడుట - శ్రీరాముడు రావణుని బలమును గూర్చి విఖీషణుని (పళ్నిం 
చుట _ అంగదుని రాయబారిగా పంపుట - రావణుడు కుంభకర్ణుని నిదంనుండి లెపుట _ 

కంభకర్ణుని రాముడు చంపుట _ రామలక్ష్మణుల మాయాళిరములను రావణుడు సీతకు 

చూపించి తనకు వశము కమ్మని బెదరించుట - రావణుని చింత - ఇం|దజి త్తు రావ 

ణుని ఓదార్చుట - ఇం|దజి త్తు మాయచే వానర,సై న్య మంతయు నిశ్శబ్దముగ రూపు 

మాయుట - హనుమ తెచ్చిన సంజీవివలన వానరసైన్య మంతయు శేరుకొనుట - 
ఇం (జి త్త తు మాయాసీతను వానర సేనామధ్యమున సరిమ మార్చుట __ ఇం దజిత్తు వాన 

అలకే విఘ్నతహోముడయి లక్ష్మణునిచే చచ్చుట - రావణుడు భీతిలి యుగ్ధరంగము 

నుండి పారిపోపుట _ పదునెన్మిది దినములు పోరాడి (శ్రీరాము ర్స రావణుని సంహ 

రించుట _ ఇం దజిత్త తుని పెద్దకొ డుకును విధీషణుకు యువరాజుగా చేయుట _ 

మండోదరి రావణునసికో అనుగమించుట _ పుష్పక విమానము పై (శ్రీరావ మాదులు 

నంది గామము చేరి భరతాదులను తీసికొని, భరద్వాజ మహర్షి ని దర్శించి అయోధ్యకు 

చేరుట _ శ్రీరామ పట్టాభిషేకము అనునవి ఈ విభాగము 'నందలి కథాంశములు, 

ఈ సా|మాజ్యసిద్ధి విభాగ మంతయు వాల్మీకి యుద్ధకాండ కథయే, ఈ 

విభాగము నందు కూడ కొన్ని మార్చులు చేర్చులు కలవు. వాల్మీకి కథలో స 
(దునిపై (శ్రీరాముడు కోపించును. దాసు గారి (గంథ కథలో [శ్రీరామునకు తాపము 

వచ్చుటకు అవకాశము లేకుండగ__ 

“రామచం(దుసింజూచి వాగాళి పొంగి 

నువులు చిజునవ్వునన్ "లేచి కరడములను 
బాహువులంజూంచి నులివు కె వారముల నొ 

నరుచు నట్లుండె దండ పణామములను” వు, బిల్ 

అని సము[దుడు తనంతట తానే స్వాధినమైనట్లున్నది. ఇం|దజి త్తు (బహ్మాస్త 

ముచే రామలక్ష్మణులు కూడ మూర్చ చెందినట్లు వాల్మీకీయము నందుండ దాసు గారి 

కథలో కపి సేన మాతమే మూర్చ చెందినట్లున్నది. మండోదరి సహగమనము 
చేయుట విభీషణుడు ఇందజి త్తు పెద్దకొడుకును యువరాజుగా చేయుట, సీతారామ . 
లక్ష్మణులు యుద్ధానంతరము ముందు నంది[గ్రామము వెళ్లట అను అంశములు అవాల్మీ 
కీయము లయినవి. సీతాదేవి రావణ వధానంతరము సలిపిన అగ్ని|పవేశ ఘట్టము 
దాసు గారు [గహింపలేదు, 
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కథన విధానమునకు ఒకటి రెండు ఉదాహరణములు_ా 
రాయబారిగా వచ్చిన అంగదుడు [శ్రీరాముని [పశంసించి, ఆ [శ్రీరాముని శరణు 

వేడుకొనుమని రావణునకు ఉపదేశము చేయగా, “రాని నవ్వు తెచ్చుకొని ” రావణు 
'డన్న మాటలు. . 
ప॥ నామ రూపములు లేకుండిన యా నారాయణుడా మానినీ 
'అ॥ వవిర మూఢ! యెటుగక ( వేలెద వింత పితృదోహీనాయినీ ॥ నా | 
1. దొంగ దెబ్బ సీ తం డికి గొట్టిన తుచ్చునిం బొగజెద వేలరా 

కంగారున నిను జంపనొల్ల నీ కన్నతల్లి యేమనుకొనునో యని ॥నా। 
2. శరణు జొచ్చునా రావణుండిళ నిస్పారమ ర్త కీటక మునకహాహా 

క రుణించితినినుందిన్న గ౧యోపోక లండెనాక న్న 'ేన్చండింకొకండు ॥నా॥ 
+ వు ఏల 

(శ్రీరాముడు వాలిని * దొంగ దెబ్బ " కొట్టినట్లు దీనిలో దాసు గారు |వాసిరి, 
పూర్వకథలో దొంగదెబ్బ కొట్టనట్లుగా దాసు గారు (వ్రాయలేదు కదా, 
రావణ వధానంతరము ఆంజనేయాదులు సీతను రాముని చెంతకు చేర్చిన 
సందర్భమున, చానకీరాముల పరిస్థితిని దాసుగారు చెప్పిన విధానము. 

మోద భేదము లొక్కో. మొగి నెండయు న్వాన 
కలసిన యట్టు త మ్మ్లము చుండ 

(గాలవల్ల భ యను పల్కు. మా్యతమె నిల్చి 
 తివగ మైపమి గద్దదిక శాలువ 

తమ తోడ నెల్ల భూతములు నివ్యెఅంగునం 
జి తింప బడినట్లు చేష్టలుడుగ 

(వ్రత వత్సరంబులు పదునాల్టు గడవ సం 
౧... దడివడి కాముడు 'దుడుషసేయం.. 

_జప్పునం దమంత నిలువాలు ఇప్ప లెగయ 
నీర దియంబుల కెల్ల దామే (పతినిధు. 

_ లగుచు నొండొంటందాని సహజవులే్రేమ 
నదికె జానక్తీ రామ కటాక్ష రుచులు. జూపు 250 
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ఈ సందర్భమున క్రీరాముడు తనకు సహాయము చేసిన హితులకు కృతజ్ఞత 

తెలిపి, హనుమన్నను గూర్చి మిన్నగా నన్న. 

జారవియోగ సంత వుడా నాకు చె. 

చ్చెలిమి స్యుగీవుతో సలిపినాయ 

యంబుగిన్ లంఘించి య పతిహతేగలిన్ 

నీత్రాసీమము వడిం జెప్పినాండ 

కశినాహవములోనం గసుగందనీక మ 

ముం దనసిపున మోనినాండ 

 పలములో సంజీవి పర గతేముం చెచ్చి 

మనల నందజఅ నిట్లు మన్సినా౭జ 

తనదు సౌఖ్య మొకింతయుం దలంపబోక 

కష్ట పడినాంత లోకోపకారముకయి 

యన్ని విధముల నా హనుమన్నకన్న ! | 

గలండె నిక్క-పు వేల్పు జగమ్ము నందు. వు, 251 

అను ఈ పలుకులు ' రామాయణ మ హామాలారత్నమ్ + అన్న ఆంజ నేయస్తుతి శోక 

పాదమునకు శరీరనిర్మాణము, | . 

నిదలేపవిడిన కుంభకర్ణుడు యున్ధరంగమునకు పవేశించునపుడ
ు చేసిన రచన 

(పు. 288) దాసుగారి కథన శ కిక ఒక మంచి సూచన. 

ఇక రావణ వధానంతరము శీరామడు సీతతో ' (ప్రియురాల ; యింత పర్య 

తము నిన్ను రక్కసి. పరంబుగ నొంచిన శౌర్య హీను సైరింతువు గాక నన్ననుచుం 

(బేముడి నాపెంగగవుంగలించి యత్యంత కృతజ్ఞత నృలి౩ (పు. 250) అన్న రామ
ుని 

పలుకులు వాల్మీకి రాముని పలుకులు కావు. దాసుగారి శ్రీరాముని ; పలుకులు, 

ఇట్లు ఈ యథార్భ రామాయణము అనేకములయిన అవా వ్మీకీయాంశములతో 

బహంవిధక విశాకల్పనలకో నై నె కవిధ కథాక థన ధోరణులతో, సమకాల సమాజ.
 వాతా 

వరణములికో దర న. మిచ్చు గ ంథము. 
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ఈ [గంథము నందు దాను గారు 'భ క్ర మందారభవదూర పరమపురుష" అను 

మకుటముతో ఇరువది సీస పద్యములను అక్కడక్కడ సందర్భానుసారముగా 

చొప్పించినారు. అందులో కొన్ని సంపూర్ణ ముగ సంస్కృృతభాషలోకూడ నున్నవి 

(పు॥లు. 174, 220). ఇక సూ కులకు, నుడికారములకు, ఉపమానములకు ఈ 

యథార్థరామాయణము ఒక గవి, 

యథార్థరామాయణ హారికథ దాసుగారి బహువిధ [పతిభారామాయణ మనుజ 

యధథారమ్షము. 
ధ్ 

నకీ పథము : 

జానకీ శసథము దానుగారీ రామాయణ హరకథలలో రెండవది. యథార్థ 

రామాయణము [శ్రీరామ పట్టాభిషేకము పరక కథ కాగా జానకీ శపథము ఉత్తర 

కాండలోని కథ. 

ఈ కృతి ఆంజ నేయస్వామి కంకీతము. సంగీత విద్వాంసుడయిన నాలా 

యణదాసుని సంగీతమయ మైన ఈ కృతి సంగీత విద్వాంసుడయిన నారాయణదాసున 

కంకిత మగుట సముచితమే. 

ఈ కృతి కృతిపతియైన ఆంజనేయ స్తుతికో [పారంభమగును. తరువాత 

( గణనాథ స్తుతి, శారదా స్తుతి) ఇష్టదేవతా స్తుతి. తరువాత సభా సంబోధనము, 

ధర్మబోధ వచ్చును. ఈ ధర్మబోధలో సత్య పాశ_స్ర్యమును |పశంసించును._ 

దుష్ట సంపర్క-మున దురదృష్ట్రమునను 

నల్ల! నిం “డెను బొంది యిక్కో-ట్టువ డియు 

సత్యవంతులు | తుదకుం (బశస్త సక్ రి 

' జకుగుదురు గర్భువతియగు జానకివ లె. పు. 6 

అని గోతం స మనన్సులను మెల్ల ల్లగా కథవెపు లాగుదురు. 

'సీకతో పటాభిష్ క్ష కుడయిన శ్రీరాముడు చక్ళుగొ శాజ్యపాలనము' చయుచు 

పూర్త శ్రగర్భవతియైన వత్రత్రో ఒకనాటి రేయి పకౌంతముగా మంతనము లాడుచుండును. 

ఆ సమయమున (శ్రీ శ్రీశాముడు సంశోషముళో “నిండు గర్భిణివీ, నీ కోర్కె యెగ్డమైన 
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దాచక చెస్పు మిచ్చెదను' అని సీతతో అనును, దానికి సీత “కాననమున ముని 
భార్యల గాంచు వేడ్క చెల్లి ంపుము ' అని కోరును దానికి రాము డంగీకరించి 

కొంత వడి న్మిదించి తరువత యథావిధి పురవీథులలో జనుల వార్తలను డెలిసికొను 

టకు రహస్యకషమున బోవును. అట్లు తిరుగుచు చాకలిే పీటలో ఒక చాకివాడు 

తన భార్యను ఇంటినుండి వెడలగొట్టపో పుచుండ, (శ్రీరాముడు ఊరికాపు వలె నగ 
పడి భార్యను వదలుట పాపమని యనును. దానికి చాకివాడు 'రావణుం డొద్దనుంచు 

కొన్న సీతను బిల్చించి నిందమోసి యేలు వెళ్డ్రాముని బంటువా?' అని యన, 

రాముడు సిగ్గుతో కోటకు వచ్చి 'భూమిజాత యగ్ని సంపూత యయ్యు మచ్చ పోడెి 

యని బాధపడి, సీతను దిరిత్యజించుటకు నిశ్చయించుకొని, లక్ష్మణుని పిలిచి పీతను 

వనములో దిగవిడిచి రమ్మ నును. లక్కణుడు రామాజ్ఞ [పకారము సీతను తీసికొని 

వెళ్ళి అక్కడ ఆమె ని దించుచుండగా రామాజ్ఞను" పత్రముపై [వాసి అమెను 

ఒంటిగా విడిచి అయోధ్యకు వచ్చును. సీత నద లేచి లక్ష్మణుడు [వాసిన ప్యత 

మును చదువుకొని విలపించుచుండగా వాల్మీకి మౌని వచ్చి ఆమెను ఓదార్చి వివర 
ములు తెలిసికొని, ఆమె గోరినట్లు మారుపేరుతో ఆశ్రమమునకు తీసికొని వె శి 

మౌని సతుల కప్పగించును. సీత అ యాశమమునందు [(పసవవే పెదన మనుభవించి 

శుభముహూ ర్రమున ఇరుపురు మగశిశువులను | పసవించును. వాల్మీకి ఆ కు్దలకు 
కుశలవులని 'ేరిడెను. 

అయోధ్యలో ఒకనాడు (శ్రీరాముడు సీతకొరోకై విరహముతో విలపించుచు 
నిదపోయి స్వప్నములో సీతను గాంచును. ఆమె వెంటనే మాయమై మహిమతో 

గూడిన శివలింగము కన్పడి జ్ఞానోపడేశము చేయను. వనమున “సీత రాముని 
వియోగమఘున కై బాధపడుచుం ఉను, కుశలవులు తల్లి యేక్చుటను జూచి “మాతం డ్రి 

ఏవరు 2” అని | పశ్నింప, సీత వారిని వాల్మీకి కడకు  తీసికొనివెళ్లి వీరిని నాపుట్టింటికి - 
తీసికొ వివెళ్లుమని (్రార్థించును. దానికి వాల్మీకి * సీతా! శోకింపవలదు. పి ఆత్మ 

జులకోడ నేను అయోధ్యకు వె వెళ్లెదను, .నరించి యుండుము” అని చెప్పి అయోధ్య 

కేగును. అయోధ్యలో వాల్మీకీ కుశలవులం జూచి, “అన్నలారా ః మీరు కిన్నరుల్కు 

సరిగ (కుతి చేసికొని నేజెప్పిన రామాయణంణు సార్థకంబుగ నిప్పురంబున (బతి 

వీథియందు దాహశాంతి3ై యావుపాలు మ్మాత మడిగి గో9లుచుం బౌరుల వీనులకు 
విందొనర్చి సంజ పొద్దున నిటకు మళ్ళి రండు” అని ఆజ్ఞాపింప, కుశలపులశ్తే చేయుచు 

కొంతతడవునకు కోటగుమ్మము చేరి గాన మోహితులయి మత్తు మందు ఉల్లి నట్లు 
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మైమరచియున్న డ్వారపాలకుతిను గడచి రాజసభను సమీపింతురు. రాము డత్య 
దృుతంబున నబ్బాలకుల కెదురేగి 'యుచికాసనంబులం గూర్చుండబెట్టి వారి వివరము 
అను ఆడిగి తెలిసికొని, వారిని ఆంతఃపురములోనికి తీసికొని వెళ్లను. ఆ స్త్రీలు 
వీరిని గానము చేయమనిన కుశలవులు పీతారావణ సంభాషణ భట్టమనం గానము 

"సేయదురు. శాంత ఈ బాలుర రూపురేఖలనుబట్టి వీరు రాముని కొడుకు 
భావించి సీత తికి యున్నదని యెంచును. ఇంతలో పౌరులు రామునకు "ఒడ 

లేరుగని చాకి నుడి నమ్మి సరమసా సౌధ్వియు పూర ర గర్భవతి యై యన, జానకిని నీవు విడిచి 

నది మొదలు సువృష్టి లేదు. కనుక సీపు ఆమెను ఏలుకొన వలసినది" ఆని పతకము 

యస్ విన్నవించుకొందురు.. రాము” సీ సతను తీసికొ నిరష్మని అజ్ఞాపింప, లక్ష్మ 

ము 'వనమున కేగి ' స స్నాసమయి నారచీరెను సగము కట్టి మిగిలిన సగంబు నొక 

వొదమీద' నారవై చి నిలుచున్న" సీ సీతను జూచి రామాజ్ఞను దెలుప, ఆమె సంతస 

ముతో మనివళ్నులయొ సె సెలవు తీసికొని అయోధ్యకి వచ్చును. లక్ష్మణునితో 

'వచ్చిన' సీతను జూచి “ పాజేశ్వర్ ; ఇన్నాళ్ళ కు చైవ మనుకాళించెను. కాని 

నిందె మును కల్లిన కతమున నేను సీసు నుణ. మెరిగియు విడిచితిని. నాడు సీవు అధ 

న్ లము: చొచ్చి న్ సతీత్వము కన్నర్చినట్లు, వానను కురియించి ఇప్పుడు కూడ (పజ 

అకు నీ సతీత్వమును స్పష్టము చేయుము * అని అనును. అప్పుడు రామాజ్జచొప్పున 
అవనిజాత “నేను సాధ్వినై నో నిపుడెక్క_ గడియలోన పర్జన్యుడు వాన కరువు 

తీరగా కురియించు గాక అనిశపథము చేయును. జానకీ పాతి వత్యమహిదుంబు 

. ముల్లోకములకు తెలుపు శాసనప్యత్రిక విధమున వర్ష ము కురిసను.. పీతామహ త్వ 

మును ఎల్లి ల్లజనులు పొగడిరి. . అయోర్యాపురమునకు వెడే ఉహి తనయులె పట్టభదు) 

లవి జను లుల్ల సల్ల, [ప్రాకేతనుడు. రామానుమతికో ననును. బాంధవకో టి. సంత 

సంబిందగ జాసకీరామడు పౌఖ్యమును | బౌందిరి.. ఖీ 

ఈ 'ఊొవకీళవథము' నందలి (వధానకథ రామాయణ ఊఉ త్తరాకాండము నంద 

దే. తా, నందు ఏ అవాన్మీకీయములయిన అంశము లెన్నియో చోటు 

"సై ప" వచ్చిన అపవాదు వాల్మీకమున భ్యదుడను వాని వలన రాముడు తెలిసి 
ప కొనును. 'దాసు గారి కథలో రహస్య వే షముఠో ర్యాతివేళ సంచరించు. శ్రీరాముడే 
. “వ్వయ 

; యముగా" శెలిసికొనును. 'అసవాదు విషయము రాముడు రామాయణమున హోదరు 
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లందరతో చర్చించినట్లుండగా, దాసు గారి కథటో ర్రరామడు ఒక లక్ష్మణునితో 

మాత్రమే చెప్పినట్టున్నది. రామాయణమున లక్ష్మణుడు తను గంగాతీరమున 

వచళినట్లుండ, దాసు గారి కథలో లక్కణుడు సీతను ఏటి యవ్వలి యొడ్డున వదలి 

నట్లున్నది. రామాజ్ఞను లక్ష్మణుడు ఒక ప్మతముపై (వాసి నిదురపోవు" పీత చెంత 

పర్ వేసిపోవుట దాసు గారి కథ, శోకించుచున్న సీతను గూర్చి ఆ|శ్రమవాసులు 

వాల్మీ కికి చెప్పగా వాల్మీ కి వచ్చి సీతను తీసికొని వెళ్లుట రామాయణాంశము, వాలీ 

కయ చూచి తీసికొని వెళ్ళి నట్లు దాసు గారి కథాంశము: వ్ పీతాడేవి కథ రహీ 

స్యము లేకుండగ మునిపళ్నులకు చెప్పుట రామాయణ కథ. త మారుపేరు పెట్టు 

మని కోరుట హరికథలోని మార్చు. కుశ లవపులని నామకరణము యల రెండింటిలో 

నాంశ మే యైనను నామకరములు చేసిన విధానములో భేదమున్నది. దర్శ. 
కొసలతొ మం, ్రింపంిన కుబ్దవానికి కుశుడ నియు, దర్భల మొదళ్ళతో మం|తింప 

నికి లవుడనియు రామాయణము నందు నామకరణము చేయబడగా “బాల 

సరణ నుదృవి ల్లుకతన' కుళలవులని పేరులు దాను గారి కథలో పెట్టబడినవి 

జానకీశపథ హారికథలో గల స్వప్నవృ తాంతము రామాయణమున లేదు. రామా 

యణ మందున్న అశ్వ మేధయాగ (పసక్తి హరికథలో లేదు. ఇక జానకి శపథము 

చేయుట దాసు గారి హారికథలో రామాయణములో గల సమానాంశమే. కాని 

వాల్మీకీయమున గల శపథమునకు హరికథలో గల శపథమునకు సంబంధ మేమియు 

లేదు. రామాయణమున 'నేను. రామునిదక్క_ మరొక్కని దలంపని దాననేని నామాత 

యగు భూదేవి మార్గమొసగు గాక' యని జానకి చేసిన శపఫథము. హరికథలో 

“నేను సాధ్వినై నచో నిపుడొక్క_ గడియలోన పర్జమ్యడు వాన కరవు తీరగా కురి 

యించుగాక* అని జానకి చేసన శపథము. - ఈ శపథ కల్చనము ఈ హరికథలో 

చాల [పధానమై మన కల్పినము, వాల్మీకీ యమున సీత భూదేవితో వెడలిపోవుటచే 

సీతారాముల పునస్సమాగమమునకు అవకాశములేదు. దాసుగారి కథలో & సీత శపథము 

చేసి వర్ష ము కురియించునే కాని రసాతలమున శేగలేదు. కనుక సీతారాముల పున 

స్పమాగమావకాళ వే మేర్చడినది. కథ సుఖాంతము, శుభాంత' మైనది. 

జానకీకవథమందలి సర్వశాప్రవె విధ్య (వదర్శనమ వారి 8 పాండిత్యమునకు 

నిదర్శనము కాగ్మా వారి (పతిభాచకువీక్ష ణమునకు ని సొక్ష్యమొసగు ఉదాహరణము 

లెన్నియో యున్నవి. వారికి దర్శన మిచ్చిన (వ్రకృతియొక రా (పకృతికి ఒక్కా 

యుదాహరణము___ 
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సీత మున్యాశమమున (పసవింపజో వుటకు ముందుగా నున్న [పకృతి__ 

ఎప్పటికిం దొల్కరించునో యని వాన 

కోయిల తీయని కూతవేసె 

చీకటివత నింక నీతకు నపవాదు 

పీడునంచున్ మలికోడి కూసె 

వరుసగా జుక్క_లు మరి చందురుండు ది 

వెలు గల్యలుం దమ. వెలుగు బాగా 

వె చేహి హోయిగ (బసవించు శకునమ్ము 

కొమ్మ కెగిరి కాకి గుర్తుచేసె 

విచ్చుతమ్ముల దుమ్మెదల్ చేడ్మ మోగా 

(తుళ్లి లి జక్క-వ కవలు కాగిళ్ళడాా సె 

కెమ్మెరల్ చల్యకప)౦బు డెసలనాసె 

(పొద్దు జేగురురంగు తూర్పునకు బూసె ___పు. 28 

కథ కోవ కథదిగా వర్ణనల్మతోవ వర్ణనలదిగా [గంథము [వాయుట సామాన్య 

"కవి లక్షణము. పనికట్టుకొని వర్ణ నములు చే చేసి ఏదో విధముగ కథకు తగిలించుట 

సమర్థుడయిన కవి లక్షణము కాదు. ఆ రహస్యము తెలిసిన వారగుటచే దాసుగారు 

ఈ పద్యమునందు కథను వర్ష నములను ఓత| పోతముగ కలిపియే [ప్రయాణము 

చేయించినారు. కథాసంబంధమున్న ఈ వర్ణ నము గూడ శాస్త్ర వాసనతో గుణా 

'శించుట విశేషము. 

నిండు నర్భిణీయైన జానకిని అడవులపాలు చేసి పూవుకోటలో నేకాంతముగ 

శానకీజాని పలవించుచున్న చిన్నఘట్టమునందలి రెండు అశుకణములు...._ 

హరు విల్లు పరచి నా యురమన6 బూదండ 

చెగ్గించు నపుడు నున్పిగ్గు గొల్పు 

పితాజ్జ్య నడవికె వెడలెడు నావెంట 

గ దో, తెంచునపుడు సంతుష్టి నిల్చు 
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బంగరు "లేడీకె (మసి చనువున నన్ 

బుత్తెంచు తరి వింత ముద్దు చెల్ను 

చశక ౦కుండీల్లిన తరువాత నగ్నిసా 

త్యుమ్ముగ వరసతీత్వమ్ము చెల్ను 

నవరసమ్ముల కాపు మన్మథుని తూపు 

మిట్ట మోలన
ు రేపు (శొమ

్మించు చా
వు 

నిర్మల విసీతికిం (బాపు నెనరు చేపు 

నట్టి నీమాపు గన కెద యొట్టు లోపు (పు-89) 

చెలులఆకు సనులజూప్ి చితునవ్వునం దల 

యూచి గర్వించచెద చొక్క. మారు 

నిరుపమ సుందర నిఖిల జగద్విర 

యోనాథ యని పిల్తు వొక్క. మారు 

(పాణ నాయక సనిన్ను6 చౌసిన తణమైన 

యుగమని చెప్పెద వొక్కమారు 

ఎడద లొక్క_టి గదా యొడళుల వేరేల 

నో యంచు గెంగలిం తొక్క-మారు 

సర్య సద్దుణ పుంజమా_చక్క_దనము 
(సోవ-నా పూర్యవుణ్య స్వరూపమా-మ 
దయ వహృద్దీపమా- యో విదేహ తనయ- 

నాదు జీవంబ-సీత-నినాసినాన- (వు-కిక్సి 

దాసుగారికి సీతాదేవి శపథము వేసి కరియింపజేసిన వర్షము వ్యాకరణమయ 
ముగా గోచరించినది, (పల్లమువంక....పు _ 5%. ఈ పద్యమునందలి వ్యాకరణ 

శాస్త్ర పాతిభాషకపదముల కూ ర్చు దాసుగారి కథన చమత్యార (పతిభకు పద్యరూప 

మైన మార్చు. 



152 

దాసు గారు వారి | పతిహరికథా [గంథమునందు సమకాలీన వాతావరం 

మును సందర్భము కుదిరినపుడెల్ల సామాన్యముగా చొప్పించు చుందురు... దీనిక 
కారణ మేమన హరికథా |పదర్శనవేళ |'పేతకులుగా నున్న సమకాలికులకు క్రథన్సు 
సమీపము చేయుటయే. ఈ లక్షణము తక్కిన కథలలో వలె ఈ జానకీశపథము 
నందు గూడ నున్నది. 

ఒక భటుడు మొతము 'వెంబడింప సకల ' జనాభిరాముడయిన (శ్రీరాముడు 

రాతి స సమయములందు పుర్మపజలు ఏమనుకొ నుచున్నారో యని రహస్యముగా సంచ 

రించును. అట్లు సంచరించుచు నొకనాటి రాతి పుఠరములో గౌరీశంకర వ్మిగహం 

బుల దివ్యవివాహమహోత్సవములలో శ్రీరాముడు చూచిన విశేషములలో కొన్ని__ 

“వింత చార్జామాలలో రబ్బరు బంతులవలె( [దువ్లచు నబ్బురపు నడలను డాంబాజీలు 

సేయు తురుపు గుట్జంబులాపిమ్మట నోకచో మహతాబు లొ క్కడ జిచ్చుబుడ్డాకట 

దారాజువ్వా లొక|పక్క యీత చెట్టాక్క తావున నెగురు కాగితపు బుట్ట లొక చెంత 

వెన్నముద్ద లొకవై పున నౌట్లొక మూల జ|క్రంబులు మొదలగు పలురకంబుల బాజా 

సంచా___.లాతరువాత పటాచెడీదమ్ ఖసరత్తు ది ట్ల గరిడీసాము.__లాపయి రండోలు 

పీరణము, తాషా, టకోరా, సన్నాయి, తూతూ 'బొకౌ మొదలగు పెక్కురకంబుల 

బాజాబజ౦ (తీ వాద్యములు....” (పు. 10). 

మహతాబులు, చిచ్చుబుడ్న, తారాజువ్వాలు, కాగితపు బుట్టలు, వెన్నముద్దలు, 

కొట్లు, చ|కములు మొదలయిన బాణాసంచాలు దాసుగారి కాలములోనివే కదా, 

అప్లే ఆ గరిడీసాములు, ఆ దాజాబిజం| త్రీవాద్యములుకూడ (శ్రీరాముని కాలమునాటివి 

కావు గదా, 

దాసు గారి హరికథా కృతు లన్నియు స్వరసరస్వతికి |పియాలంకృతులే 
అయినను జానకీశపథము వారి హరికథ లన్నింటిలో సంపూర్ణ ముగ స్వరళాస్త్రమయ 
మయిన హరికథ. దాసుగారే వారి షష్టిపూ ర్యుత్సవ సందర్భమున విజ యనగరమున 
అయ్యకో నేరు గట్టున ఒక్క సారి చేప్పి, ఇక చెప్పుటకు [శమింపలేదిన్న, శశి 

(గ్రంథ వై దుష్య [వదరక్శన. కష్టమును గూర్చి మరేమి చెప్పవలెను? దాసు గారి 
శిష్య శేజిలో “రామాయణ సోదరులు" అని ప్రఖ్యాతి గాంచిన శ్రీ నేతి లక్ష్మీనారా 

యణగారు, సుబ్బయ్యగారు మాత మే అనేక మేళకర్తరాగములళో కూడిన ఈ హరి 

కథను ఒక్కసారి చెప్పి గురు పశంసల నందుకొనినారు. 
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గానకశళావిశారద శ్రీ అరిపిరాల సత్యనారాయణమూ ర్రిగారుు జానకీ శపథ 
జ జీ అద్ జ ఇ Rm a | | రు ణా ములో దాసు గారు |పదర్శించిన స్వరపాండిత్యము నిట్లు వివరించినారు: 

“ఈ కవిగాయక శిరోమణి రచించిన వివిధ (గంథములలో, ముఖ్యంగా పూన 

దగినది 1929 వ సంవశ గ్పరములో [సకటించిన “జానకీశపథము” అను గంథమగును. 

ఈ|గంథము శ్ర) దాసుగారికి కర్ణాటక సంగీతశా స్త్రములో గల కకాలంకష విజ్ఞానాన్ని 

ముజుపు చేయుచున్నది. ఏటులినగా, కర్ణాటక సంగీత శాస్త్రములో అతి[పధాన మైన 

భాగాలుగా నెంచబడుచున్న 72 మేళక ర్త ( జనక ) రాగములలో పూర్వ (శుద్ధ 

మధ్యమ) మేళశకర్తలగు 86 రాగములలో 18 మేళక ర్రలను, ఉత్తర (| పతిమధ్యమ) 
'మేళశకర్తలగు $6 రాగములలో 19 'మేళకర్తలను, మొత్తం 16. 18 = 85 మేళ 

కర్త రాగములలో కీర్తనలు రచియించి [సకటించటం వారి సంగీత విజ్ఞానానికి 

చక్కని నిదర్శనం కాకమానదు. ఆం శేకాక యీ 85 పే ముత్ర క్ర శ్రరాగములలో రచిం 

చిన కీర్తనలలో 1. హరిహరి (హరికాంభోజి 28 వ వే మేళకర్త, 2. ఎందుకీమాయ 

(యూలవరాళి_ 89 వ మేళక ర్త) వంటి రెండు కీర్తనలకు తప్ప మిగత 88 కీ గ్రనలకు 

గల ముఖ్యాంగములిగు పల్ల వి, అనుపల్ల వ్, (తములను స్వరపరచి [పకటించడం 

శక్ర 

యు 

ర రాగలకిణ మందు గల విచానానికి 
అలాటి b=" ఇ 

[శీ దాసు గారికి (పసిద్ధమయి న 723 

తార్మా_ణ మగును, 3 

దాసు గారి హరికథ లన్నింటిలో యథార్థరామాయణము మహా|గంథము కాగా, 

జానకీ శపథము సంగీతళా స్త్రి వైదు ష్యమున అగాధమయిన మహాత్ [గంథము, 

హరిళ్చం దోపాఖ్యానము : 

హరిశ్చం| దోపాఖ్యాన హరికథ దాసు గారు పురాణ కథావస్తువుకో |వాసిన 
హరికథ. 'ఈ హరిశ్చం[దుని కథ దేవీభాగవతమునందు, మార్మ్క-_ ౦డేయపురాణము 

నందు, స్కాందపురాణము నందు వచ్చును. ఆం|ధసాహిత్యమునకు మొదటగా 

ఈ కథను పరిచయము చేసినవాడు మారన. అయినను. గ గౌరన కరస్పర్శచే హారి 

శ్నం|దుడు తెలుగులికు సత్యపు వెలుగులు చూపింప గల... ' ఆదర్శపురుషుడయినాడు 

గౌరన కృతి తెలుగులో తరువాత వచ్చిన ఎన్నో రకముల కృతులకు.. మాతృక 

యెనది. అట్టి కథానుకరణ కృతులలో దాసు గారి హరిశ్చం|ద్రోపాఖ్యాన హరికథ 

యొకటి. 

18. సారస్వత నీరాజనము -- పు॥లు. 1111, 1112. 
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ఈ హరికథా [పారంభము 3 నందలి “భూసురపుంగవున్” (పు _ 1) పద్యము 

న్నీ వలనను, కథావిరామము లందలి 'పౌరాణికావతంసా” (పు - 2) మొదలగు పద్యము 

లందర సంజోధనముల వలనను ఈ హరికథను దాసు గారు వారి తం|డికి మాతమే 

కిత మిచ్చిసట్లు అనుమానము కలుగుచుండ గా, (గంథ్యపారంభము నందలి “ఆయు 

రారోగ్య సంసిద్ధి నలదినారు? (పు _ 1) అను పద్యము వలనను, [గంథాంతము 

నందలి ___ * ఎన్నంగం దల్లిదం[డ్రులకు నెక్కుడు చెల్చులు లెరు” (పు. కి 

అను పద్యము వలనను ఈ కృతిని దాసు గారు తనుపు నొస సంగినట్టి తలిదండ్రుల 

కిర్వుర కంకిత మిచ్చినట్లు నిశ్చితమగుచున్నది. 

న 

కథకు పూర్వరంగముగా గల పీఠికలో “పనా స్తుత్కి సభాస్తుతి, దాసు గారి 

వ్య కిత్వ పదర్శక మెన రచన, భరత ఖండపు పూర వె ఎ భవ వర్తన, కలికాలకలుష 

అరుం సార సిరోం వాళ Meng సర చరం చు 
ముల చర్చ వచ్చును. అరుడాత బం రము మును గూర్చి, దానధర్మములను గూర్చి 

కొంత ఉపన్యసించి._- 

బహుళ సా(మాజ్య పి గవముల్భాయుగాక 

మిగుల బవరాని కష్టము బ్లగులుగాక 

యేదియెక్లైున నగుంగాక యించ్చుకెన 

స ముంద ప్పెనే హరిశ్చృం[ద విభఘండుం ప్ర. 7 

అని సత్యపథానువ రి యైన హరిశ్చం[ద చక్రవర్తి రి చరి|తమును ప్రారంభము 

చేయుదురు, 

కథాశరీరము: 

స్వర్ణ సభలో ఒకనాడు ఇం|దుడు ' బోంకనట్టి జండు పుడమీ గలయే? 

అని |బిహ్మ బుషలతో పలుకును. వసిష్టుడు సూర్య ప్రభో వెలుగు (తళంకు 

ప్పుతుడున్నాడు? అని యనును. ఆ మాటలకు సర్వసుపర్వులుు బుమలు సంత 

సింప, విశ్వామితుడు మాతము ' మహా[ప్రళ యొంబుద నిస్వనంబుకో 

"కెలిసెలే సీ యాత్మ స్తుతి కేటకెల్లముగ వసిస్టు .. 
తలుపు ద్యారబంధ ములేక తాడించెదనా నసీనాల్య- 
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బలు సత్య మె -మెంతమాట డ్రోనుదులొ రాజు లెచ్చోట 

చలగి నీ శిష న్య పతడోెట చెప్పితివా యింత మూట 

బూతుపిల్లి క సంగంబు పుట్టనన నకలు 

నితిదొరగు (తిశంకునకు సూన్ఫతుడు గలుగుట యట్టులు” 

టాపు -9 

అని యీసడించును. దానికి వసిష్టుడు “ఎద్దు మంచ మెక్కి నట్టు దైహ్మ బుషిత్య 

మెనసి వండువంటి హరిశ్చందుని పల్చన జే 'సెదవా సూర్యు పై బుగ్గిజల్ల దన్ఫో 

కకున్నె ? చాలు నిందించకుము హరిశ్చం[ద విభుని” అని మందలించి హరిశ్చం|ద 

చక్రవర్తి రిని (ప్రశంసించును. అంత విశ్వామ తుకు కోపముతో “మనకీ అజాయుద్ధ మెల? 

అతనిచేత అసత్యము పలికింతును అని శపథము చేయును, వసిష్టుడు" కూడ 

“ నీవు అసత్య మతనిచేత పలికించిన శునకంబుైై నిన్ను గొలిచెదను ” అని (పతి 

శపథము చేయును. 

తరువాత విశ్వామిత్రుడు అయోధ్యలో గల హరిశ్చం [దుని కడ కేగగా హరి 

శృం్యదుడు ఆ బుషికి అకర్ష్యపావద్యము లిచ్చి పూజించి వినయముతో “మీ. సేవకు 
డను. ఏవిధమై మెన సేవ మీకు చేయగలను ?’ అని యన, విశ్వామ్మి తుడు “యాగము 

తల పెట్టితిని. ముబ్బారములి సా మ్ము కావచెను' అని యనును. హరిశ్చం[దు 

డంత “సామ్మీయ బోవును. విశ్వామి తుడు “నేను కోరినపుడు పంపించుము. 

దాచుము' అని వెడలును. ఇంతలో చెంచువాం[డు వనమృగములు బాగుగా చెల 
రేగినవనియ వచ్చి రక్షింపవలెననియు (ప్రార్ధింప, హరిశ్చం[దుడు వచ్చి రక్షింతు 
నని చెంచువాం[డను పంపను. హరిశ్చం| దువితో పు తసహితయె చందమతి 
కూడ అడవికి బయలుదేరును. హరిశ్చం దుడు అడవిలో పలురకంబులగు [కూ కార 

మృగంబుల వేటాడి ఆలుబిడ్డలకో ముచ్చటించుచు నింటికి మరలు సమయమున నొక 

పసిడి యిజ్ఞి కన్పడును. ఆ అబ్బురంపు లేడితై హరిశ్చం|దుడు వెనుదగిలి కశి 
కాత్మజుని “శపోవనము చేరి అది ఆశ్రమ మృగమని పట్టుట కిచ్చమాని వేట బడ 
లికతో నట విశమించి ని|దించును. అప్పు డతనికి “ఒక మౌని కోపముతో తన 
తలను తన్ని కిరీటమును నేలగూల్చినట్లు. తాను రాజ్య భష్టుడయి వనమున పడినట్లు, 
దావానలమున గాగినబ్లు, పెనుకష ష్టమున కాళీకిపోయి దారాపుతులకో తాను అమ్ముడు 
పోయినట్లు, చండాలదాసుడయి కొటికాపున్నట్లు, స్మవని కోల్పోయిన భార్యను గని 
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నట్లు, భార్యను చంపజోవునట్లు ఒక కల వచ్చును! ఈ కల వివరములను భార్యలో 
హరీశ్చం [దుడు చెప్పగా నామె యోదార్చుసు. అంతలో పదియారేండ్ల మౌలెత 

లిరువురు హరిశ్చం్యదుని చెంతకు చేరి తన కూటమిని కోర, చంద్రమతి కూడ 
వారిపై జాలిపడి అన్ముగహింపు మనును. హరిశ్చం[దుకు చం|దమతికో “నన్ను 
ఏకపత్నీ వతుండని యెరుగవొక్కొా” అని సమాధాన పరిచి, మాలెతలను గని “నను 
గలయుట కొప్పను. కావలసిన నా రాజ్యమయిన గొనుడిి యని యన, వారు 

మదనబాధతో హరిశ్చం[దుని అంటుకొన [పయత్నింతురు. దానికి రాజు “మించి 

రావద్దు. మిమ్ము శికీంచవలియు' అని కోపింప, వారు ఏ ఏడ్చుచుందురు.' అంతలో 

తటాలున విశ్వామిత్రుడు అక్కడ [సళయాగ్నివిధమున కను లెబ్బచేసి రద 

మూర్తియై రాగా భూవిభుడు తాను సిరసరాధినని జరిగిన విషయ మంతయు వినయ 

ముతో కడువీదయై చెప్ప, విశ్వామి[తుడు__ 

భలిరా ! రాజవ నేణ్య ! సత్యమును గాపాడం దలంతేని యీ 

యలమంబోండ్ల (గహింపంబోనియడ సి వన్న స్పై నీ పియగా 

వలె సీరాజ్యము ఏరికిన్ మతి యటుల్ బల్క-౦గ వేదంచు బాం 

కులకుం జ జొ చ్చెదవెని సీపయిని చేగోపింప సుమె శంతయున్. 

పు. 24 

అని యన, రాజు ఆ రాజతపస్వి పెట్టిన వీషమసంధికి వెల్ల బోయి కల నిజమగుట 

'మొదలయ్యెనని చింతించుచుండ, ందపతి “న పుట్టించినవాదు పూర వే మేపునా ? మునికీ 

రాజ్య మిచ్చి పోవుదము” అని దె ధైర్యముచ హరిశ్చంద్రుడు తన అఖిల రాజ్యము 

విశ్చామ్మికున కప్పగించును. కౌశికుడు రా రాజ్యమును గై కోని ' 
1 

“ముందియ్యం ? దలచిన ముబ్బాకువులును 
జెందంగవలె మాష జెల్లి ంపవలయః 

* వెవ్వుడిన్చడవా? నాకెతీగంచు. వేగ. . 

_ నిప్పారునకు నప్పగించుము. సొమ్ము”. . పు ణి 

ల ని యేమాశము అక్కుటేక ము లేక మాటాడ, 'మూన్నాళ్ల'లో "చెల్లి ంతునని హర 

క్చందుకు ఒప్పుకొని పోవును. విశ్వామ్మితుడు కూడ ఆ రాజచం|[దుని అద్భు 
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తప్త సత్యకాంక్షకు ఎదలోన మెచ్చి నిష్కారణముగ నిరపరాధికి నాపదల్నెరుప వలసే 

నని కుందుచు ఆ|శమము మునకు చనును. 

తరువాత హా హరిశ్చం దుడు దుఃఖించుచున్న పరివారము నోదార్చి కౌశళికుని 

ఆజ్ఞానువ రులయి మెలగుడని చెప్పి పంపి, తన సతిని పుట్టింటికి పొమ్మన, చం[ద 

మతి “పురుషు విడనాడి పుట్టింట నుండిన పొలతి3 పరువుండునా ?' ?' అని యన, ఆమె 

నలేక వారిని కూడ తీసికొని అడవికి బయలు దేరును. విశ్వామితునిచే 

కళ్చింపబడిన కార్చిచ్చు, మొదలగు పెక్కు మాయలను తప్పించుకొని కాశీకి చేరె 

దరు... కాశీలో విశ్వేశ్వర దేవాలయము చెంత విడిసి హరిశ్చందుడు కౌశికు బుణ 
మెట్లు దీర్తు నని చింతా కాంతుడు కాగ్మా చం[దమతి “తన్నమ్మి బుణవిము కుండ 

వగుము' అని చెప్పును, రాజు బాధప ఉచునే నక్ష్రకుని బాధకు తట్టుకానలేక 

“కపటవచో నిపుణుడు వృద్ధమర్క_ట వికారరూపుడు” అయిన ఒక విప్రనకు చంది 

మతిని అమ్మును. తరువాత హరిశ్చం[(దుడు కూడ నొక మాలవానికి అమ్ముడు 

పోయి బుణవిముక్తు డగును. చంద్రమతిని కౌళికు డనేక విధముల బాధ పెట్టుచు.__. 

“తపి దూషపవ లె సీతనయుడు సుంతయెనం బసికీరాడా 

సరి బాలురవ లె దోటలకుంబోయి సమిధలై న 'దేలేడా” టాపు 8 
w 

అని. యొకనాడు గద్దింప చం దమతి లోహితాళ్యుని గూడ అడవ్కి. పంపును, 

అక్కడ ఫరబాహుని సేవకుడుగా నుండి ప హరిశ్చం|దుడు డారాపు[తుల కష్టము ములను. 

శలచుకొని మూర్చ చెందును, అప్పడు విశ్వామ్మితుడు పీరచాహుని పోలికకో వచ్చి 

హరిశ్చం1దుని పరిస్థితి జూచి లోలోన బాధపడి, పైకి మాత్రము కోపము ట్ 

టించుచు, అతనిచే సీతిని తప్పింపనలయునేని " 

పి దార్మి ద్యము నాకు గూడ నంటించబోకు మోద. 

చేదయతో నీకు నేలు వెపె ప్పెద నీవు వినుమారి చేద. 
పస్తు పడెజేల సీజాతి పాడుగాను = 

కూడి మాతోడ హోయిగ గూడు దినుము 
మలై మొగ్గట్టు నాయొద్ద బిల్ల" గలము. 

ar ౧౧౧ ట ౧౧ 

కొల్ల లాడుచు సీవుండు మిల తేకముి వ్రు. కేజి 
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ని కపట | పేమను (పదర్శింప, హరిశ్చం[దుడు “పండిన సంపదల నెడయు వానికి ఆ 

- అ సన్ క్ర లం నదిలా అప అద జంగ = ల ం 

పెరి పెండైల 2 యని యన ఇతని సత్యనిష్ట కాశ్చర్యము. చెంది విశ్వామ్మ తుము 

చె 

అక్కడ చం[దమతి తన పుతుడు ఆడ'విలో సర్పదష్టుడయి. పత్తినాడని 

తెలిసికొని, సగలంతయు పని చేసి, రాతి యందు అడవి కేగి కుమారుని శరీరమును 

గాంచి రోదించి రోదించి, ఆ పుతగాత్రమును రు దభూమికి తీసికొని వెళ్ళి పెను 

కాష్టముపై పరుండ బెట్టును. అట్లు కాటి సుంకము నొసగకుండ చితిపై శరీరమును 

బెట్టిన చం దమతిని కాటికాపైన హరిశ్వం చుడు అడ్డగించి, అమెను పరికించి వార్య 

మనియు, మరణించిన బాలుడు తన ప్యుతుడనియు (గ్రహించి యెంతయో బాధ 

పడును. అయినను హరిశ్చం|చుడు కాటిసుంకము తప్పదనును. ఆంతలో పీఠ 

బాహుడు వచ్చి నగదు తెమ్మన చం (మతి యగును. ఇంతలో శాజశాసనమువలన 

రాజార్భకుని భూషణముల నసహరించిన ఒక ప్రై వధశై హరిశ్చుం[దువు భై రవా 

లయమునకు బయలుదేరును. ఆ వచ్చిన స్త్రీ తన కాంత యని [గ్రహించి చేతు 

లాడక సదాశివుని | ప్రార్థించుచుండ, _వీరబాహుడు వచ్చి వేగముగా చంపుమవి సంజ్ఞ 

చేయ, హరిశ్చందుడు నరుక పోవును, 

అక ని సత్యదీక్షకు ఇంద్రుడు [పత్యక్షమై అడ్డుపడును. కౌశికుడు సహజ 

రూపముతో [పత్యక్షమగును, సుపర్వులు, వసిష్టాదులు [పత్యక్షమై హరిశ్చం దని 

[పశంసింతురు. -పునర్జీ వితుడయిన పు[తునికో సంకోషమతి యైన చందమ 

హరిశ్చంద్రుడు దేవవిమాన మధిష్టించి యయోధ్యకు చేరును. 

ఈ కథ యంతయు గౌరన ద్విపద కథకు రూపాంతరీకరణ వే మ. కథన విధా 

నము మా[తము దాసు గారిది. ఆ కథాకథన పద్ధతులు కొన్ని 

హరిశ్చంద్రుని చెంతకు చేరిన మాలెతల రూపము___ 

తెలుపు గేదంగి చెక్కుల ప పయి మకరికా స 

ష్యతముల్ కృప సర ముల బోల 

పొలుపగు వంక కొప్పుల జుట్టు నడవి పూ _. 

వుల తావులకుం డేంట్లు వలచి రాగ 
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ఇంద సేకుల గొమరారి వె వైక క్ర 

పులు వేది చనటు పోటు జూప 
౧టి 

తలిమల యొడ్డాణముల సందునన్ దొడల్ 

వికుదులు దోబూచి మెరువు లీన 

నందహా పూపులుం జెవులంటుకొ నంగ 

కన్నె రల మాటి పాడుచు వన్ని లలకు 

నవ్వుచుం బదియాసేండ్త పువ్వు బోండ్లు 

మా లెత లినువు రథివుని (మోలంశేర. 

మోహ ముతో ఈ మాలెతలు హరిశ్చం | దుని చరుశేళికి 

నంభాషణ విధానము 

వలపున నిచటి వారలగెల్లి మరపించి 

మా వెంట సన్నగ న్వు రమ్ము 

చలువ పూ పొదరింట సందిట పబిగియించి 

మగసేదలం దమి మల్లీ స్ట రొమ్మున 

చాలుగన్ను'ల చేల్సి సోల సమ్మ 

అంత గుళ్టురుగక యట్టిటు జూచు మా 

సవతితో నెగతాళి సల్ప నిమ్మ 

కోరి వచ్చిన మావంటి వారి తోడ 

మఆయునప ప్పుడు గల్లు తమాష జూడ, 

శీల (శొవ్యాడి వయసున. నిట్టు లాడి. 

కులము వలపునకుం దవ్వు" ఛలిమికాడ 

(వు - 19) 
ఉసిగాల్పుచున్న 
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[పాబంధిక శై లి డ్రతివింటించుచున్న కాశికానగర చండాలవాటికా రూనక్షు__ 

4 ... యజ్ఞశాలంబోలి సశుహింస కాకరందె, 

నస్ వంటపుట్ట భోజనం బుమాడి. సంతతా వవిత్రంపి. జారిణిపోల్కి బరమ సీచంజె, 

కృతఘ్నుకరణి హేయంబై, నా స్తికనిరీతి వేదచాహ్యంబై , నవనాగరిక మళంబు 
తీరునహాస్యాస్పందంబై , శ తుని కైవడి మార్గదూరంబై , గర్వితదృష్టి తెన్నుస 

నిమ్నోన్నతంబై , సేవకు తెజంగున కష్టజీవనంబై , శుష్క వై యాకరణు పొలు 

పున యుక్తి విరహితంబై , శక్తిహీను సాబగున బరుష షథాషణందై ॥ సత్యమట్లు దిహు 

జనవిరుద్ధంబై, పతి|వత చెన్నున బరాస్పృష్టంబె, దేవుని వైఖరి న్సర్వ సంక 

తంబై, పెద్దింటి గుట్టువలె బట్టబయలై న చండాలవాటిక..... ..... 

, (పు. 94). 

వసిష్టుడు స్వర్గసభలో హరిశ్చం|దుని సత్యనిష్టను స్వతింప, కోపముతో 

విశ్వామి తుడు రాచపుట్టులందు స_త్రెము పుట్టుట వట్టిదని గట్టిగా వాదించు సందర్భ 

ములో చెప్పిన రాజుల వ్యసనము లన్నియు [పతి అధికారిని పట్టి వదిలిపెట్లని 

దయ్యములే (ప. 9). 

ఈ హరికథలో అడవిని దాసు గారు ము కృపద|గసాలంకార ముతో అలంక 

రించినారు. చం దమతిని కొన్నిచోట్ల “తారామతి' అని గూడ పిలిచినారు. మార్కట్టు టు 

జో 

[బాంది, వీపు యేవీసీలు, [ఫా సఫెసరు, ప్లీడరు మొదలగు ఆంగ్ల పదములను Ey 

రచనలో చొప్పించుట ఈ హరికథలో కన్సడు ఒక విచితాంశము. _ విశ్వామిగతుని 

పా|త్రలో (కూ రత్వముతోపాటు జాలిని గూడ రంగరించినారు. ఇక సందర్భో 

చితములై న సూక్తులు, ఉపమానములు తక్కిన హరికథలలో వలే దీనిలో గూడ 

మాటిమాటికి నెదురగు నంశములు, . జ 

సప 'సప్తద్యిపను లేలునప్పుడు నమ _స్మపాఢ సోమంతరాట్ 

ఎ. పవ్యూహము ద్ లునప్పుడు పురం రత్న మిల్లాలితో 

క్ ల్! 'దెలునప్పుడును. .. ళల ఎల (వు. 40) 

భార్యాప్కు తులకు దూరమయి, అనేక బాధలకు గురియగునప్పుడును సత్యనిమ్టునకు 

సత్య వతభంగము కల్గనిచో అతని తృ పి బలో గోరంత కూడ వాసి యుండదను 

సారాంశము నమ్మిన వేంకట చె నులుగారి. సత్య పీతివై 7 గౌరవముతో (వాసి అంకిత 

మిచ్చిన హరికథ ఈ. హరిశ ౦ (దోషాఖ్యాన హరికథ, 

గ. | |. 
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వచ్చినది. అతని సతి సుగుణవతి యైన మరుద్వతి. వారు పెక్కే_ండ్లు అన్యోన్యముగా 

కాపురము చేసినను సంతతి కలుగదు. ఆ బాధను ఒకనాడు మునిపతి సతిళో 

వెలుబుచ్చ, అమె కూడ___ 

బుడుత లేకున్నచో నాడబుట్టువేల 2 

వియ్యమందంగ నోచని విఛపమేల ? 

(బతికి కొరగానివో సతి (బతుకనేల శ 

నా మనోనాథ 1! యింక నేనేమి సేతు? పు॥లు 182, 18 

నని బాధబడును. అంత ముని, భార్య నోదార్చి యభీష్టసుఖదంబగు కాశికి పోయిన 

సంతతి కలుగునని పలికి భార్యతో వారణాసికి వెళ్లును. వారణాసిలో వారు “ధుండి” 

వినాయకుని గాంచి దండములు వేవేలు పెట్టి, మణికర్ణి కలో స్నానము చేసి, లింగ 

(పతిష్ట చేసి, విశ్వేశ్వరుని పూజించి, అక్కడ నుండి (పయాగ కేగి త్రివేణీ సంగ 

మములో స్నానమాడి, పితృతర్చణము నిచ్చి, గోమతీతటము చెంత సంతతి కొరకె 

మహాభయంకర తపమారంభించును. అతని కఠిననిపాతపమునకు నల్దెసలు తపో 

గ్నితో | కాగుచుండగా, సంతోషముతో ఘన వృషభతురంగుడయి గొరీనాథుడు సాక 

తరింప, మునినాథుడు స్తుతించి ఒక్క తనయుని (పసాదింపుమని అర్థించును. 

దానికి పురహరుడు__“గుణహీనుడయి చిరకాలము మనెడి కొడుకు కావలయునా ? 

మతిమంతుడయి పదారబ్దములు మను సుతుడు కావలయునా ?' అని యన, వెంటనే 

యెద్దియ తోచక యెంతయు చింతిల్లి యెట్ట కేలకు___ 

నీ మ హేశ్యర ! నందియ మొం'కె డెంద 

మైన గానిండు గుణహీనుండై. చిరాయు 

వెన ప్కుతునికన్నC బదారు వత్స 

రములు మను సద్దుణుండే నిక్షు-ముగ వలయుి 

పు. 19 

అని కోరుకొనును. జటాధారి ఘనవిజ్ఞానమునకు గంగాధరుడు అలరి “అస్షేకాని 

మ్మిచ్చితి' నని అనును. అంత మరుద్వతి “కనుల యందు కాన్ను తొలగుట, 

కాంతకు మరణము కన్న బాధ. కొడుకులు కలుగని కొరత కన్న కడుపు ళోకమె 

కడు నధికము” అని సీ నాథునిలో తెలుపుమని గౌరికో ననును. గౌరీదేవి “నారు 
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ఫోయు నతండె తా నీరపోయును. ఈశ్వరుడేమి తలచునో యెలుగతరము ? * 
అని థై ర్యము చెప్పి అంకర్జాన మగును, 

వారు సంకోషముతో స్వగృహామునకు వచ్చి సంఠతర్చణములు సలిపి, ఒక కుజ 

లగ్నమున పార్వతీశుల సదధా నము చేయుచు ఉత్పలా సుని శేరి యందోల లాడు 

దురు, భగవదను[గహము వలన మరుద్వతి అంతర్వత్నియై నవమాసానంతరము 

ఒక శుభలగ్నమున ఒక పుతుని గనును, ఘససిద్ధాంతులు అ నాలునకు జాతకము 

[వాసి చిరాయువని పలికి మార్కండేయుడు అని నామకరణము చేసిరి. సర్వ 
సుగుణళో భితుడయి బాలు పెరుగుచుండ, ఒకనాడు మృకండుని ఇంటికి స్ధిర హర్ష 

ల్ల 
చును. వారు “చిరంజీవ * యని సీవింతురు. అపారామోదముతో మృకండుడు 
“ఓ రక్ష్షెమణులారా |; మీరాడిన యట్టి మాట మృషకాదుకదా ? ' యని యన, వారు 
“భూసురుల దీవనలు దౌల్లులు కాపు, సీ సుతుని మాళో పంపుము. దిహ్మచే 
పేని కాయువు సరగసేతుము" అని అభాలుని తీసికొని సత్యనగర మేగుదురు. సత్య 
లోకమున నారదుడు |త్రిపురసంహార కథను గానము శేయుచుండును.  వాణీశుడు ఆ 
బాల మార్కండేయుని దగ్గరకు రమ్మని పిలువ, మార్కండేయుడు సమీపించి 

౦ప, [బ్రహ్మ 'చిరాయర్భవ' అని దీవించును. [బిహ్మ దీివనకు బుమలు 

ము చేయుదురు. (నహ్మ “నవ్వ కారణ మేమి?” యని కోపములో [పళ్నింప, 
వసిష్టుడు “శంభు డితనికి పదారు వత్సరము లాయవీయగా, మీ దీవన విధమునకు 
నవ్వితిమి" అని చెప్పును. పితామహు డబ్బురపడి “నే శివుని కడ కేగి యీ బాలుని 

కరుణింపు మని యనెదను. మీరు ఈ బాలుని గొతమీతటమున తపమున నిలుపుడు* 
అన మహ రు లతో ననును. బుషులు ఆ బాలుని మృకండుని నెలవునకు 
గొనిపోయి మృత్యంజయ మహిమను వర్ణించి ఈశ్వర పూజా విధానమును తెలిపి 

ఎగుదురు. 

లయిన స పరులు ధెండేయ మృకండమహార్షి తన పుళుినిజే వారికి [మొక్కి రీ 

జలే 

యుతి 
అ 

హాపు 

మార్కండేయునకు పదారః 
బాధచెందుచుండ, బాలుడు... 

ములు వచ్చును. తల్లి దండులు మిక్కిలి 

అరవిందసూతి యానతిచ్చినజట్ట సహో సమ హాయుడనై చచెదన్ 

గిరి జేశుం (బనన్ను చేని జముసిం గెలిచి చిరాయువు గొనెదన్. 

పు 89 
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అని పలికి జనని పాదములకు (మొక్క, తల్లి యెన మరుద్వతి___ 
CD 

అయ్య ! మాయయ్య 'వేల్చని యం౦ందునేని 

తండి! నీ తం డిపాదముల్ తప్పునేని 

గరళకంకుండు స్నుబొ బోచుగాత కుట్టి ! పు. కి 

అని దీవించును. తంశడికి నమస్కరించి దీవనలు గొని, మార్కం డేయుగ 

గొకచుసదితటమున లింగమును (సతిష్టంచి తపము [వారంభించును. 

చ 
a 

సు 

[బహ శ్రి సనుథవిలా సమయిన కైలాసమున కేగి జంభారి వినుత పదాం 

భోరుహు oe శంభుని భజింప, పురార్ ధాతను “అభీష్టము కోరుకొమ్మిన విధాత 
“అల్పజీవియైన న మృకండు సూనుని కల+*జీవిగా మనునటు కరుణింపుము" అన, కింకర 

Cag) 

హృదయవశంకరుడయిన శంకరుడు '“అపే యాను” అని యనును. 
న్్ 

అది విని కలహకళావిశారదుడయిన నారదుడు జముని రాయగ సందు దొరికే 
నని జముని ఉసికొల్చ యమనగరము వెడలి “అకవిందసూతి యల్చ్బాయుష్కు డగు 
'ధరణీసుర బాలునొకని దీర్ణాయువుగ దీవించి తన మాట నిలుప్పకొనుటకు అ బాలుని 
గౌతమీతటమున తపమునే నిలిపినాడు. కనుక నీవు త్వరగ అక్కడకు పోయి 
సీ ఘనపాశముతో నీ శాసనమునకు లోబడ జేయుము. (బ్రహ్మ యెట్లు తప్పించునో” 

అని రెచ్చగొట్టి, దురతచయదముడయిన జముడు అహంకారముతో “నా శాసనమున 

కడ్డాచరింప శ కులు గలరే? వనజభవుడే కాదు, ఆ నిటలనయనునకు గూడ 

దుస్తరము" అన్సి పలుకును. నారదు డామ ా టలకు పెన నవ్వుచు, లోన ఏీస్టికీ 

శీఘముగా శాస్తి కావలెనని తలంచుచు మార్మందేయుని జూడ నేగును. అక్కడ 
మార్కండేయుని నిష్ట కబ్బురపడి నారదుడు “గౌరీశుడు నిన్ను _ోచును. నడుమ 

శూరత్వమును జూప్ప కాలునికీ జంకళ బుర్జీ చెప్పుము. హరుడు వానిని శికీంచును” 

అని యన, మార్కండేయుడు “నారడా | నా తల్లిదం|శుల నో దార్చి పోరాదా" యని 

యనును. నారదుడు వల్లైెయని మృకండుని కడశేగి మార్క_ం౦డేయుడు చిరంజీ వియై 
వచ్చును అని చెప్పును. ముని దంపతులు అనుమానము విడచి అనందముగా 

నుందురు, 



మార్కండెయుడు తన ఆయుఃపరిమితికి ఒక్క దినమే మిగిలియండ ఇందు 

మౌళిని గూర్చి తపము అధికము చేయును. ఇంతలో భయపెటుచు దండధర కింక 
వ్ 

తో స్య అరి న! నో 

రులు వతురు. కాని పెనుదవానలమును జర వెరచినటు అతనిని డాయుటకు భయ 
నాని యం 

చెర 

పణుచుందురు. వారు సమీపింపలేకపోపుటకు కారణము గవళకంఠుని కరుణ యని 

గమనించి వారలను జూచి *ముకలుడు, నా దరిజేర మీతరము గాది యని యన, శ శ మీ భై 

వారు యము ss వారి అక క్తతను విన్నవింళు ఎరు, వాం మూటలకు యముడు 

వభ న ల్ 
రె దాకారుడయి గోదావరీతటణు చేరి రు దభ కు కుని నిందించుగు. చాలముని "ఎడి 

సీళ కించ కొలునా ? సీ వింక తిస్నగ పొమ్ము” అని మృత్యు ంజయ ధ్యాన 

aa) ou) 

ములో నిముగ్నుడగును. శమనుకు పాళను వెచును. కాని అడి కంకమును 
షా 

పటదు. అంతలో సవ్మభవాండంబంతయు _విన్చలగునట్లు, జముని యెద తల డీల 
య 

టు 

అతి యవచంబపమిున వింత ధ్వని పుట్ట లింగము వీటలగును. అందుండి సపరి 

వాదెడయి భం|దమౌళి సాకెత్యరించును. శూలమున దండధరుని ఇలపై గూల 

మైన జాలకుని మృస్తకముపై అభయహ స్త ముంచును, సర్వసుపర్వాపూర్వ 

వృకృత్వ్యమయిన సక దృశ్యమును గొని మరల ల మార్కండేయుడు పరమేళుని స్తుతిం 

చును. శంకరుడు జాలున్రి 'శాశ్వతాయువు పొందుము” అని దీవించును. తరువాత 

డెవతలు కాలుని |బతికింపు మందురు. శివుడు |[ఐతికించును. యముడు అహం 

కారము తొలగి పరమేశ్వరుని పాదములపై బడి తరువాత బాలుని చూచి సిగ్గొంది 

కొంటె నావదుడు నా కొంప తీసెను. ఇక నుండి సి దాసుడను” అని యనును.” 

ను, మార్కండేయుడు తల్లి దండుల కడ శేగి జరి 

రిమితానంద మందుదురు. వారందరు కలిసి అఖి 

వర్యులు రట బా = వీరు కౌలుసకు బుడి చె 

ww 
స 

జో 

ఈ కథ మాఘప్పరాణము నందలి మార్కండేయుని కథకు అనుసరణము 
ఖో 

ల్ 

కథానావము హామఘప్పరాణమనము నందలళిదె నను, కథా శరీర మంతయు దాసపరితిభా 
wan 

దాసు గారి తెలుగు హరికథలలో గీరాఃణవాణీ గీర్వాణను ఈ మారం, 

డేయ చరితి హరికథలో కన ఎడద 

కారణము గీర్యాణవాణీ ఏజాకీ పె కన్న అచ్చతెలుగు పలుకుల వెలదిపె. కన్ను 
చ. 

ప దాసు గారికి బాగుగా పడకముందు |వాసిన హరికథ ఈ మార్కండేయ చరితము, 
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దీనిలో సంస్కృత పడాడంబరమే కాదు, సంపూర్ణ ముగా సంస్కృత 
మయములయిన సో తములు కూడ కలవు, మచ్చున కొకటి__ 

నావే చరణసరసీజయుగ శే తామరసోద్భవ పాతక నిగశే నా! 
కామితజన చయ కల్పక తుల్యే యామినసీచర హృదయ కఠినశ ల్యే నా 
భూమోసురపాల వేదభోల సుగుణజాల 

వాణీ మనోనుకూాల నత్యశీల నిఖలాశింత జన దయానవాల నా! 

సందర్భానుసారముగ క మృళ్యుంజయా " అను మకుటముతో విడివిడిగా నెని 

మీది పద్యములను [వాసి చొప్పించినారు, మచ్చునకు కూడ ఒక్క అచ్చ తెనుగు 

తొన లేని ఆ మృత్యుంజయాష్టక ఫలము లివి.... 

గార్ చి _త్తసరోజభృంగ! (తిజగత్క-ళ్యాణదాపాంగ ! నం 
సారధ్యాంత పతంగ ! మూర్భవిచలత్ స్వర్షాపగా భంగ! శే 
యూర (పాట్ట భుజంగ! మర్దిత బలోనోద్దండ మాతంగ! తా 
రారాట్న్రజ్వలిత తమాంగ! లలితార్ధస్వాంగ మృత్యుంజయా 

---పు, త 

చటులాంభోధి గభీరభావ ! విచలత్ స్వర్వాహినీ భూప! నం 

కట సంసారవిశోప. ! దృష్టివిలసత్ కారుణ్యఫీయూష ! దు 
రట రవమ్షోజనభీష! భక్తజన హృ్మదాజీవ సంతోష! సో 

_ తృట గౌరీ రమణీయ వేప! దుఠితాంధః పూవ.! మృత్యుంజయా 

పు. 40 

రవిచందానలన్నేత! దు శ్రట మహారతుః ఫురీజై (త! సం 
_స్తవనీయో రుచర్మిత! భక్తజన హృ దాజీవ నని కో! దు 
రవ షడ్యర్లల కాలవ త్ర ! గిరిజారామావనీవై (తే 1 భ 
స ” విలిప్పాంచితగా త! భూరి వియదంభః పాత! వృుత్యుంజయా 

—పు. 41 
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కరుణాలోక నజాల! రా తిచర మేఘ స్తోమ వాతూల! సీం 

ధుర చరా శ్రచిశచేల! మూర్చ విలసత్ ద్యోనాహినీకూలః న 

ద్లిరజాచి_త్తవిలోల! భ కృజనహృదీథీ నటచ్చీలః భా 

స్వరదక్రీ ణ యకో విశాల: శశిరాజత్భాల | మృత్యుంజయా 

పు ఉడీ 

నిర తశ్వేతగిరీం దేవాః పీముదోన్ని డా శ్రితవ్యూవా: బం 

భుర గోనాయక వాహ 1 దుష్టదనునూనుస్ఫోటనో త్నాహః! దు 
సృరరతుక పురదాహాః పర్వతతనూజాబద్ద సమ్మోహ సిం 

భుర చర్మాంచిత దేవా! భక జన బంధు స్నేహా మృొత్యుంజయా 

వు, డీడీ 

అమణాంభోరుహవీతు దై త్యకులరాడ్డ న్తీందవార్యశకుః దు 
ర్ట పహాలాహలభతుః సంచకిత భ కృ పాణసంరత్షు దు 

ర్భర సంసారవిపతశ్నః సర్వసుమనః (పస్థాపనాధ్యశు! నెం 

ధుర చేహాంచితకతు భూమిధరరాట్ తుక్చతు. ! మృత్యుంజయా 

వు కక 

నత బృందాఛయ దానః ఫాలతల విన్య సోడురాట్బూన సం 

తత సామాగమగాన। యోగిజన హృద్యనోోశుసంధానః (వో 

ద్దత హాలావాలపాన, రక్షిత కనద్దాశూయ ణీమాన; నం 

గతకారుణ్యనదీనః శశ్వదపరోతుజ్ఞానః మృత్యుంజయా టాపు, ఉల్ 

పరిపుష్టాబ్దభవాండః శిక్షి తసుర(పత్యర్థి వేదండ 1 సం 

సరణచ్చేదనశే "ండః కల్మపలిమి స సోమ మారాండః దు 

ర్భృరర మ్షోజనదండః దారిత మదొ*గక్టూర పాషహండ!। బం 

ధురవేదాళికరండ। శూలవిలసద్దోర్ష ౦డః మృత్యుంజయా పు. 46 



ర సో ఇ 
అనడు గృవావ 

చిుడివితో 

డ్రి 

మృకండనముహ నీ శన సతికో పరమశివుని వరణును 
గో గ ణి ల 

NTIS ప్ర టలుం బొలములు మజ ఉత దయొక తట్టు ఇలాటి a 
ళు 

or 
న కాంజత్ హస్ వ మజతియొక జె వైపున చెల్నువై 

పర్చికబయలుతోడం గల్వలు బలిసిన చెక్వులః 

ముచ్చృటలూ వకు తన యాూావింగసి ... 

కంటివే తెలి మన వారంపకంబుే పెట్టిన కన్న రానీ 

మింటినొరయుచు నిప్పుజెంతటి లిమాన య్యినో వెలియ 

అల్ల చే మన మేగుడెంచిన పలైవారల యోడశేవు 

నబ్లదే శెన్దట్టు కొబ్బరులల్లుకొను మన మిద్దెటిల్లు 

5 రసము మును డాడు గారి స్వ|గాదు సగ హొ వర్ణ 

ఫోజు. యి 

ళ్ 

మార్కండేయుడు దమ్భృతు సక్టంజయుని గూర్చి తపము చేయుచు. 

ననుగని గర్వించు నాయమ్మ లాలింత 

పో జనకు ముద్దు 

పెన్నిధివలె నన్ను గన్నారంజూచిన 

య్యగజన్ములు పొంగు నాతతోడు 

జాలి త్రో జూచిన జట్టుదారులు “ముద... 

మండిన కోనిదు లలకు కులము 

ముజ్జుపాల్ఫేపుచు మొదవునాశెడు లేగ 
మేటి చదును వ్రు కొల్యు వి విడ దైటిల్లు 

“అద షన్ 
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పొలములుం దోటలుం 'కేతి పు_స్తకమ్ముో 

సిన్నుంటాడెడు వీణియ నీలకంఠ ! 

యనవరతమును నాకుంచి కనికరించి 

కాలవాశంబు విడిపించి కావుమయ్య ! పులు. 46, 47 

డి |ప్రార్గనము మార్కండేయుని గొంతు నుండి వెలువడిన దాసు గారి 
oy 

| పార్హసయే, తన తన్మయత్వము ములో దాసు గారు మార్కండేయునకు లేని “అగి 

జన్ములసు, ఆడతోడులను, జట్టుడారులను” గూర్చి పొరపాటు చేసినారు. 

దాసు గారి మన స్ట త్వ పతిబింబమునకు మార్కండేయుని ఆయుపును 

[ససాదించిన హరికథ మార్కండేయచరి[త హరికథ, 

గౌరమ్మ పె0డ్ది; 

గౌరమ్మ పెండి హరికథ దాసు గారు సీమ పల్కు లలో పన్నిన ఏకె క 

కూరికథ. దీనిని దాసు గారు తమ ఎనుఐదవయేట (వాసి ఏకదంతున కంకిత మిచ్చి 

సట్లు కథాంతము నందలి “ఎన్బదవపడి నాన మొదటి వేల్పున కిడినాండడ” అను 

చరణముల వలన స్పష్ట షమగుచున్న విషయము. 

దాసు గారు వారి హరికథల 1పారంభము లందు చేయు ఇష్టదేవతా స్తుతులలో 

నలుగురె దుగురను స్తుతించుట నామాన్య సమాచారము. ఈ డా రమ్మ పెండ్లి 

పహారికథలో ఒక్కా మ ముక్క౦టి మొదటి సట్టినే పట్టుకొని జేగొట్టుట విశేష 

దాసు గారు ఈ కథను తేట సీమనల్కు లలో పన్నుచుండుటచే కాజోలు, 

గంథ పారంభము నందు తొలినాటి మేటి చదువరులు చేసిన కొన్ని పొరపాట్లను 

14. చేతి పుస్తక మన పోతనగారి భాగవతము, దాసుగారికి వీణ అన్నను, భాగ 

వత మన్నను పరమ పీతి. సారంగధర నాటకమున కూడ-- (పు-95) 

అడ్డు పల్కని వీణియ! యను(గు పారు 

వంబ! నా మాట వినినంత వంగు విల్డ ! 

త త్త్యమెజి(గించు భాగవతంబ ! | మిమ్ము 

బట్ట నా కరముల కి(క( బాప్తి లేద? 

అని వారి భావము ,దాచుకొనలేక చెప్పిరి. 



గక్క “నేంటి బొప్పం[డకం దమ సీమ పలుకురాదు అని 

షయము 
య 

నచ్చని వారి ఆచార వ్యవహారములను గూడ ఖండించినారు. 

కొలువుకూటములన్నది బలి బళి యన 

బాడి యాడుచు నానీమ పలుకు కూర్చు 

ముచ్చటను గాన్క-గా ముడుపిచ్చుకొందుం 

(బోన్రుమా కనికరమున బొజ్జవెల్చ ! పు, 4 

అనుచు కథా పారంభముసు జేయుదురు. 

కథాసారము: 

ని 

హిమవంతుడు సంతానార్థియై విష్ణువును గూర్చి తపము చేయును. విష్ణు |పసాద 

మున ఒక పుత్రిక కలుగును. ఆమెయే గౌరి. ఆగొ 

గోరి “నూజ్వేల యేండ్లు బువ్వన్సు తడి నానుటకు మాని” శివుని గూర్చి భయంకర 

తపము చేయును. ఆ కాకకు చదువుల ముదుకడు ((బహ్మ) (పత్యక్షమై “నీవు 

కోరుకొన్న మగండగు గుబ్బలి విలుకాడు నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను బతిమాలుకొని 

నిన్ను గలియును. కాన కాక మానము” అని చెప్పి తపము మాన్చించును. తరు 

వాత శివుడు అసహ్యమైన వృద్ధుని వేషముతో గౌరిని జేరి 

“ వంబర బోడి బొల్తి ముదివెక్క-ని యెగ్షడి పాజుండంచు నీ 

కమ్మని మూతి (తప్పక యెగాదిగథ గన్ ను నన్ను దిన్న6గా 

'నెంబెతకంబు మానుకొనవే నిను నమ్ముక వచ్చినాండ నే 

న్మ్ముగం గౌాలయలించుకొని యేలుము దబ్బున వాలుంగంటిరో. * 

పు. రి 

అని యన, గౌరి యాతడు ముక్కంటి యని (గ్రహించి “నా తండ్రిని ఒప్పించి 

నన్ను నీ కౌగిట జేర్చుకొనుము' అని యనును. అతడు అంగీకరింసక వాదించు 
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చండ, మెట్టుటేడు ఇంటియా పెళో అటకు వచ్చి వివాహమునకు అంగీకరించును 

శివను వెడలిపోవును. మరికాంతకాలముపకు శివుడు * మునుపటి వాలకముకోడ ” 

వచ్చి “సివును, పీ శ్రలి దం(డులు నన్ను బెలింపు మాటలతో మోసము వేసిరి ఇక 
ఇ ఇన్ a) 

నా |తోవను నేనేగెదను' అని యన, దానికి గౌరి__ 

నీకన్న మగవాని నెందు నేనింగానను 

నాకన్నులతోడు నిన్నె నమ్ముడానను 

గొప్ప కాశలతో నిన్నేం గొన్న దానను 
ళ్ శ | ళ్ న్ | జ, 

తప్పు లన్నకు జావల్లి 'తాల్బ ! యెకు నను 

నామగం౭డా |! నాయిలవేల్చా 1 నా నోముపంట! 

స్మేనే నా మేనయ్యె సింకేమి తంట.  పు!లు 18, 19 

శె 

అని అనుచు [కొవ్విరుల దండ చెసికంటి మెడలో వెచును. వృద్ధరూపము లో 
| వా 

నున్న శివుడు కొంత శాంతించి వెడలునుః 

తరువాత ఒకసారి మొసళి నోట బడి ఆ|కందించుచున్న ఒక్ విిపబాలకుని 

తన తపము ధారపోసి గౌరి (బతికించును. తపశ్శక్తి క్షీణించుటచే గౌరి మరల 

తపముడేయ 

తపము మానించి తలి దం]|డుల కడకు పంపును, తరువాత హిమవంతుడు pA 

వెభవోపేశతముగ పెండి యేర్చొట్లు చెయించును. పెండికి సర్వగీర్వాణులు 
ర oa na) టె | 

వత్తురు. వివాహ సమయమున గౌరి యొడిలో ఒక కుబ్దివాడు ని|దించుచుండును. 
జాన్ రల" న ర జ్ దాదీ ఇర. లః ts 
దేనరులు ఆ పిల వానిపె ఆయుధములు చెయబోవ' వారి చేతులు కొ య్యబారును. 

oa) చా 

చాత ఆ జల్ల వౌ పరమశివుడని (గహించి క్షమాభిక్ష బడుదురు. తరువాత గారీ 

మహేశుల కల్యాణము వెభవముగా జరుగును, 
మజ 

శశ కథ పురాణ (సిద్ధ మైన గారీకల్యాణ కథ కాదు. దాసుగారు వారి | దలు 

ఇచ్చ వచ్చినట్లు (వాయ ముచ్చటపడి కళ్చించి (వాసిన కథ. ఈ. సందర్భమున 

వారన్న మాట లివి__ . 

“నిన్నటి యూపిరే నేయ (నేపు తీసికొన తప్పనట్లు వాసినడే పలు తేజం 
ర . 

గుల మార్చుచు [వ్రాయక తీరని నానేరమి న్నాయిలకేల్పు మన్నించు గాక 1 
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ఈ గ్రంథము నందలి కథ, కథాశరీరము దాను గారి ఏలక్షఐవీకణమును 
వివరించునట్టిసె. సీమ పలుకుల ముసుగుకో మిసమిస లాడుచున్న ఆ కథాశరీరము ర 

చెందిన విరహ ఘటము నందలి యొక పద్యము___ 
(oa 

2? Br లే య్ ప్పయ్యెనే యలమల సాన్చు 

"మేనుడి కించెం దెమ్మెర చెలంగి 

పటడు కూరుకు కీటదు బువ్వః యే 
టె లె 

పసి సల్పుటకునై నం బొలుపోవ 

దుల్లము మటణిపింప నుగ్మలుల్ "కాపించు 

నిమ్ము కీడుముడి యిన శ్రదించె 

'నేవైపు గాంచిన నీవె కన్ను లం గట్టి 

నట్లుంటి ఏందొక నాలా నుసుణు 

మాటి కచ్చిక బుచ్చిక మాటలాడి 

మరులు పుట్టించి తేగులము మప్పి మణిల 

జెచె ర న్వచె ృదనంట ంచు నచ జెపి ఎ 

యేల రావైతి వింగ పీడో-లు నొంగ. పు. 16 

దాసు గారు హిమవంతునిచే చేయించిన అచ్చ తెనుగు దండకము: 

“గెలువు గెలువొహో గట్టువిల్కాడ _ ముక్కంటి _ యో బిత్తపే ఒల్చొ - 

యిరున్మూండు నో కొప్పు విన్దిిమ్మరీ - దెత్తులన్నోచునేలా_ - తగుల్లేని ౦ యిజై(డ _ 

ఐదారకంటి _ కడున్వేం లి నుగ్గాడు మేల్వే(టకా(డా - లలిన్లొంతు కందున్న వా(డా - 

బళాసావుగొంగా _ వినున్మెచ్చ(దొల్చ్పలుు. లే చాల _ నీ బండణా గుండె యేఏటి _ 

యే కోర్కులున్నీకు లేవై న నిన్గొల్చు నవ్వారికేలోటురానీవు _ నీకన్న జేజేదియు 
నేదు _ నీలోన సీవిట్లు లీయెల్ల దిన్సుల్చెలంగించి యాటాడు కొందద్దిరా _ మమ్ము. 
గాపాయలాయాక్మికో నిట్టు లేశెంచి నావొర _ మా పట్టి గౌరమ్మ నిన్లోరి పెండ్డాడ 

నే తిండియునా న్యాని యిన్నాళ్లు తాగాకలో నున్న దన ఎన్న యా యన్నువన్లూడు సి 
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నారాయణదాసు గారు (వాసిన హరికథలు పదునాలుగు, ఆ పదునాలుగు 

హరికథలలో రెండు అలిభ్యములు. లభించునవి సండెండు. విహంగదృష్టిళో 
న ల అ జగ 

పఏికించినపుడు వీనిలో సాకెత్క్ళరించు వేషవిశేషము లివి 

వీరి హరికథలలోని కథావ స్తువంతయ రామాయణ భారత భాగవతముల 

నుండి, (పసి ద్ధము ములయిన ఇతర [గంథముల నుండి [(గహించినదే, యథార్థ రామా 

యణము, జానకీశపథము రామాయణ హరికథలు. యథార్థరామాయణము వాల్మీకి 

వాలకాండము నుండి యుద్ధకా ండము వరకు గల అరు కాండముల కథ. అనగా 

వాల్మీకి షడధ్యాయికి దాసు గారి భాష్యము యథార్థరామాయణను. జానకీ శపథము 

రామాయణము నందలి ఉత్తరకాండ కథ, దీనివలన రామాయణము నంతటిని 

సు గారు హరికథలుగా (వాసిన బ్రైనది. ఇక ఫీష్మచరి తము, సావి|తీచరి|త్రము 

భారత హరికథలు. [ధువచరి[తము, అంబరీ షచరిితము, గబేంద మోక్షణము, 

(పహాదచర్మి తము, రుక్మిణీకల్యాణము, గోవర్థనోద్ధరణము, (శ్రీహరి క కథామృతము 

భాగవత కథలు. మార్కండేయచరితము, హరిశ్చం దో పాఖ్యానము (పసిద్ద 

గంతముల నుండి [గహించిన కథలు. మార్మందేయచర్శితము మాఘప్పరాణాను 
సరణమైన కథం హరం పాభ్యానము గారన ద్విపద్మగంథ కథకు రూపాంతరీ 

కరణము, ఇక మాతము మూలములేని హరికథ గౌరమ్మ పెండ్షి. ఇది 

దాసు గారు తమ జర్లు కల్పించి (వాసిన కథ, తేళినదేమన రామాయణ 

కథలు రెండు. భారత కథలు రెండు. భాగవత కథలు ఏడు. ఇతర కథలు 

మూడు. కనుక కథావస్తువునుబట్టి దాసు గారి. హరికథలలో భాగవత కథా వస్తు 
య స 

వెక్కువ. 
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లు 

కమువె నటివే. కాని యథశారరామాయణ నామము, జానకీశపథనామము కావలెనని 
Com 

కొంత చమకత్కారముగా పెట్టన నామములు, వీరు వీరీ రామాయణ హారికథకు 

యథా్యారామాయణ మని నామకరణము చేయుట వలన, వాల్మీకి రామాయణము కాదు 

అని అనవలసి వచ్చును. కాని దాను గారి దృష్టి అది కాదు. [పస్తుతము మనకు 

లభించు వాల్మీకి రామాయణములో అనేక (పక్షి పము లున్నవనియు వాల్నీకి యథార ప్ర ఆని శ్ర థి 
ముగా నిట్లు (వాసి యుండుననియు భావించి, [(వాసిన కథ యథార్థ రామాయణ 

aR) 

ఇక జానకీశపథనామ విషయము. ఈ హరికథలో జానకి చేసన శపథము 

దాసు గారి కల్పనము. రామాయణములో జానకి చేసిన శపథము కాదు. అందు 
వలన వీరి కల్పన స్ఫురించుటకు భాసాదుల వలె ఈ నామము పెట్టిరి. అంతేకాక 
వాల్మీకి “రామాయణము” అను నామము నాయికానాయకు లిరువురకు అన వ్రయించునట్లు 

పెట్టగా, దాసు గారు కూడ ' జానకీశపథము ” అను నామము అశ్తే నాయికానాయకు 

లిరుపురకు అన్వయించునట్లు పెట్టిరి. రామాయణ నామమును రామ ._|_ అయనము 

రామా _ అయనము అని విభజించుటకు అవకాశమున్న 'ప్లే, జానకీశపథము అను 

నామమును జానకీ ._ శసథము ; జానకీశ _ పథము అని విభజించుటకు అవకాశ 

మున్నది కదా, 

రచనా లవ్యీము క 

దాను గారు ఈ హరికథలను పాండిత్య (ప్రదర్శన దృష్టీకో (పోయలేదు, 
[వాసీనది (ప్రజలకు ఆ స్తికబుద్ధి కల్గించుటకు, ధర్మబోధ చేయుటకు. ఆటపాటలలకో 
ఆనందము కల్లించుచు తన జాతికి ఉత్తమసందేశము నందించుట వీరి హరికథా రచన 
(పధానధ్యేయము. అ కారణముజేతనే వీరి హరకథలలో నీత్యుపదేశములతో 
గూడిన సుదీర్జోపాబ్దాతములు కనడును, కనుకనే దాసు గారి హరికథలు కళాను 
ర కులకు మనోహరములు. భ కులకు ఏనోహరములు, 



రచనలను (పవక రచనలని అనుకొన్న 
డ్కు దాసుగారి హరికథలలో | పేరకరచనలు ఏడు. అవి__1. [ధువచరి[తము, 

జి, అంబరీషచరి| త్రము, 8. శ్రీకృష్ణజ ననము, శీ. 

చరిత్రము, 6. యథార్థరామాయణనుు, 7 గోవ నోద్దరణము. 

(దువచరి[త కారికథ దాను గారి లేఖిసీ [పథమ |ససవము. దాసు గారు 
మెట్టి వ్యలిష ను చదపుచున్న రోజులలో నాని యగు కుప్పుస్వామి 

గాది యింటి ముందు అఆకుచు పాడుచు ఏ |దవచరిత హారికభను చెప ఎట జరిగినది, 

చూచిన క్షణమే సంగీత సా హిత్య నృత్యముల కే కమత్యము కచ్లించు సక 

కందము సంతర్పణ (పక్రియ హారికథయే యని భావింది, వారు కూడ [ధువచరి 
[తమును [వాసిరి. ఈ అంశము దాను గారి [ధువచ రిక రచనమునశే కౌదు, 

దాసు గారి హరికథా జీవిత వే వేశమునకు కాడ [ పేరణను. 

అంబరీషచర్మిత విషయము _ దాను గారు హరికథా జీవిత [పారంభ దినము 
లలో ఛ|త్రష పురమలో ఒక ధనవంతుని యింట [(ధువచరి[తష పు చెప్పగా అది విన్న 
ఒక [పభుతో ద్యోగి “ఈ కథ మీరు [వాసినదగునా ? ఆని [పళ్నింప, దాసు గారు 
“నేను [వా సినదే*' యని యనిరి. వెంటనే ఆ ఉద్యోగి “అట్లయిన అంబరీషో పాఖ్యా 
నమును [వా సి చెప్పుడు” అని యన, దాను గారు పట్టుదలతో అ రాతికి రాతి మరు 
నాడు చెప్పిన కథ అందిరీష షచర్శికము. 

(శ్రీకృష్ణ జననము విషయము _ విజయనగర [సభులయిన అనంద గజపతి 

ఆస్థానపండితు తులలో ఒకపండితుకు "యువక కుడై న ఈ నారాయణదానునకు సంస్కృత 

భాషాజ్జానము, ౪ శాస్త్ర పాండిత్యము ఖాన్యము" అని దాసు గారిని ని గూర్చి చులకన చేసి 
పలికెనట. అది కెలిసి దాసు గారు పీరావేశములో ఢశ్రీకృష్షజ ననము అను హారికథచు 
సంస్కృత. భాషలో చెప్పి ,మెప్పుల కప్పలను పొందిరట. 



సావి తీచర్మితము [వాయువరకు దాసు గారికి సంళతి లేదు. దాసు గారి తలి 
a) 

ఒకనాడు “నాయనా 1 సొ 

సేరేపించగా దాసు గారు |వాసిన కథ సావితీ చరిత్రము. ఇది [వాసిన సంవ 
వతి కథ (వాయును. సికు సంతానము కలుగును అని 

తృరమునకు దాసు గారి కొక పుృతిా జస్మించినది. దాసు గారు ఆ పిలకు పెటిన 
rae టబ 

దాను గారి భార్య యగు లమ్మీనరసన్ము గారికి రామాయణ మన్న మక్కువ 

యెక్కువ. ఆమె నురణానంతరము ఆమెపై గల _పేమతో ఆమె అభిరుచిని ఆద 

వాసి అమెశకే అంకితమిచ్చిన రచనము యథార్భ రామాయణము, 

గోవళ్భనోద్ధరణ హరికథా జనన విషయ మిక లోక పసిద్ధ విషయము. 

ఒకనాడు దాను గారు హరికథా |పారంభము నందు “హరికథ చెప్పుమందురా? గిరి 

కథ చెప్పుమందురా ౩" అని చమక్కారముగా ననగా, ఒక సభ్యుడు “గిరి కథను 

చెగ్చుడు” అని యన ఆశువుగా చెప్పిన కథ గోవర్భనోద్ధరణ హరికథ, 

అంకితము బు : 

ఏ5 పదునాలుగు హరికథలలో |ధువచరి[త్రము, గోవర్భ నోద్ధరణము అను 

రెండు హరికథలు అము దిత ములు, అలభ్యములు. మిగిలిన పదిరెండు కథలలో 

యథార్థ రామాయణము, హరకిశ్చం| దోపాఖ్యానము తప్ప తక్కినవన్నియు భగవ 

దంకితములు. యథార్థ రామాయణము భార్యకు, హరిశ్చం| దో పాఖ్యానము తల్లి 

దం|డులకు అంకితములు. అనగా తన తనువును గన్న తల్లి దండ్రులకు, కన 

తనువును గన్న ధర్మపత్నికి తప్ప తక్కిన హరికథ లన్నియు భగవదంకితములే. 

కథన ధోరణి : 

ఏరి హరికథల కథలలో గౌరమ్మ “పెండ్లి కథ తప్ప తక్కిన కథ లన్నియు 

పూర్వ|గంథ సంపదనుండి _గహించినవే. పురాణ పారాయణ పరాయణతా 

సంస్కార పరిణామములే. అందువలననే కథన విధానములో పురాణధోరణి 

{ 



py య £ fp Co Ox భలలో పూర్వకవుల ధోరణులు ఎక్కువ. ముఖ్యముగా భాగవత 

కథలలో “హోతనతి యెక్కువ, వీరి కారికథలలో ముఖ్యముగా వచనములళటో 

అదికాదకముగా అధికారము చెలాయించిసది అర్థాలంకా దె 

మానము లన్నియు అస్ప్బ ్రృష్ట పూర్వములు, “ఇక పద్యరచనలో ఉపమాలంకార 

ముకోపాటు బాగుగా ఆవరించుకొన్నది శజ్ఞాలంకారమైన అంత్య ప్రాసము. ఇక 
వూ 

క్పీశికలలో, _గంథ వ నలో సమకాలీన సమాజాంశములు పరిగెల గింజ లు కాప, 

కుప్ప నూర్చిన ధాన్యరాళులే. 

అంబరీ షచర్మితము నందు, గజేం|దమోక్షణము నందు విజయనగర వేణు 

గోపాలస్వామి (పసక్తి సకి వచ్చుట ఆసక్తి దాయకమైన అంశము, 

ఒకే మకుటముకో నున్న పద్యములు సందర్భానుసారముగ వీరి కథలలో 

కన్పకు చుండును. గజేంది "మోక్షణమున ' కృష్ణా 1 వేగనన్ బోవరా en 

యథార్థరామాయణమున “భ్ కృమందార & భవదూర 1 పరమప్తరుష। " సావిక్రీ చరి 

[తము మున * శ్యామలాః; మా ర్క్యండేయ చరి[తమున “మృత్యుంజయా |” 1" అను మకు 

టములతొో పద్యరాజములు మాటిమాటికి ఎదురగుచుండును. 

ఏరి కథలలో (పహ్షాద చరితము, భీష ష్య చరితము, సావితీ చరితము, 

మార్కండేయ చరి|త్రము నిర్వచన హరికథలు 

అంతర్విభ జనము 

సామాన్యముగ హరికథలను ఒక్క దినమున చెప్పుటకు పీ్లుగా [వాయ 

చుందురు. అందువలన హరికథలలో ఆశ్వాసము, అధ్యాయము మొదలగు అంత 

ర్విభజనముల అవసరముండదు. దాసు గారు కూడ సావిత్రీ చరితము, గజేం[ద 

మోక్షణము, అంబరీష చరితను, మార్కండేయ చరిితములను విభాగరహితములు 

గనే [వాసిరి. కాని కొన్ని కథలలో వీరు అంతర్విభజనము కూడ చేసిరి. వీరి 

అంతర్విభజన విధానము మరల రెండు రకములు. యథార్థరామాయణమును అరు 

[పత్యేక కథలుగ, శ్రీ హరికథామృతమును మూడు (పత్యేక కథలుగ వారే నామకర 

ణములు చేసి స్పష్టముగా విభజించిరి, ఇది యొక రకము. రుక్మిణీ కల్యాణము, 
ప! 
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హరిశ్చందోపాభఖ్యానము, జానకీశపథము, [ప్రహ్లాదచరి[త, భీష్మచర్మితలలో సాగ 
నది ఒకే కథయైనను విరామములను సూచించిరి. ఇది ఇంకొక రకము. కథా 

మధ్యము ౩3 నందు కృతిపతిని స్తు సుతించుట, అఆ సుత్యనంతరము “అవధరింపుము" అని 

[వాయుట వీరి కథావిరామసూచన విధానము. 

భాష ; 

వీరి హరికథలలో శ్రీహరికథామృతము సంస్కృత హరికథ. గౌరమ్మ 
పెండ్లి సీమ పలుకులలో (వ్రాసిన హరికథ. సీమ పలుకులు అనగా తద్భవముల 

వాసన కూడ లేని అచ్చమైన పచ్చి దేశ్యభాష, మిగిలిన హరికథ లన్నియు మిశ్ర 

భాషలో [వాసినవి. మీ|శభాష యన తత్సమ తద్భవములకో గూడిన భాష. దాసు 

గారు (వ్రాసిన మొదటి హరికథ |దువచరి| తము లభింపలేదు. లభించు హరికథలలో 

మొదటి హ హరికథ అంబరీష చరి|తము. ఎనుబదవయేట [వాసిన చివరి హరికథ 

గౌరమ్మ పెండ్లి. కాలానుగుణముగా |వాసిన హరికథలనుబట్టి దాసు గారికి మొదటి 

రోజులలో మి|శభాషపె, మధ్య వయసులో గీర్వాణభాషపై , చివరి రోజులలో 

-నాటు తెలుగుపై వ్యామోహము కల్లినదని అనిపించును. మధ్యవయసులో వారు 

అం|ధేతర భాషలపై బాగుగా గ్రేద్ధ జూపినారు. అనేక హరికథేతర కృతులనుగూడ 

[(వాసినది ఆ మధ్యవయసులో నే, 

నీ 

సంగీతము : 

దాసు గారికి “అయ|బహ్మ, పంచమునీ పరమేశ్వరి, మొదలగు బిరుదముల 

నెన్నింటినో సంగీతసరస్వతి లోకముచే ఇప్పించినది. వరి హరికథ లన్నియు 

స్వర సరస్వతీ స్వరూప సాక్షుత్మా-రములు. వారి స్వరశాస్త్ర సర్వజ్ఞత్వము తరువాతి 

వారు సరిగా గహించుటకు వారే (పతి హరికథలో వారి కీర్తనలకు రాగతాళగతు 

లను తెలిపినారు. ఈ సూచనవలన [కొత్త తవారికి [శమ తప్పును. దాసు గారి 

పరి|శమ అఆర్థమగును, దాసు గారు సావి|తీ చర్మితములో (పతి కీర్తన రాగమును 

ఆ కీర్తన చివరి పదముగా వచ్చునట్లు (వాసి చమత్కరించినారు. సంగీత శాస్త్ర 

దృష్టితో చూచినపుడు దాసు గారి హరికథ లన్నియు నొక యెత్తు. జానకీశపథ 

మొక యె త్తు. జానకీశపథము దాసు గారి స్వర సరస్వతి సంపూర్ణముగ సాకి 

తరించు క కథ, 
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అన్యభామూలక ములు _ అమూలకములు : 

అన్యధామూలకములన ఇంకొకరి రచనమును (గహించి (వాసినవి. అమూ 

లకములన ఏ మూలాధారమును లేనివి, (పథమ లక్షణము కవికి | పాథమిక లక్షణము. 

ద్వితీయ లక్షణము (పతిభ,. పాథమిక స్థితినుండి అద్వితీ యస్టితికి నడిపించు లక్షణము, 

[పథమకథ యైన (ధువచర్శితము నందు వీరి రచనకోపాటు విశాఖపట్టణ నివాసి యగు 

శ్రీ ధూళిపాళ కృష్ణయ్య గారి పద్యములు, పోతన భాగవత పద్యములు కలవు, 

తరువాత వారి హరికథలలో పోను పోను కల్పన లెక్కువైనవి. చివరగా (వ్రాసిన 

గౌరమ్మ పెండ్లి లో కథ, కథన విధానము, కథాశరీరము అంతయు దాసు గారి 

సొంతమే. 

విహంగవీక్షణమునకు దాసభారతీ జాతకచ|క్రములో కన్సడు ద్వాదశ హరి 
కథా భావముల (పథాన ఫలితాంశము లివి, 



ము హరికథెతర (గంథములు 

సాహస వాక్కుతో, భరత శస్త్ర తరంగ మృదంగ ఇ వాహినీ 
మోహీనికుల్కు_తో, భువనమోహనమూూ ర్తి ఛలో క్రి గానస 

pn 

న్నాహముతో, ధనంధన ఖఘనంఘన న్స్వన కింకిణీ కళా 

వ్యూహముతో సభా జగతి నూపీన ధ్య్యుడు ఆదిభట్టు మురా !! 

రమణీయమైన వాక్యమునకు ధ్యను లెన్ని యున్నను [హణ సమయ 

సందర్భము నుబట్టి యేవిధముగా [కోత ఒక్క అర్థాంతరమును మా|తమే [గహిం 
చునో, అడే విధముగ మహాపురుషులలో ఎన్ని (పతిభాస్సూ ర్త రు లున్నను ఏకాంశ 

మండే లోకము సామాన న్యముగ న్ధాన మిచ్చు చుండును. సర్వమం[త వ్యాపకు 

వైన సరమపురుమనకు ఒ ఒకొక మం|తమునుబట్టి ఒక్కా క్క రూప కల్పన 

చేసినట్లు, నె కము ఖ (ప్రతిభావంతులగు పురుషులకు గూడ (పథాన కర్మక్షే[తమును 
బటి ఎకాంశమునందే ౫ స్థాన కల్పన చేయుట లోక లక్షణము. "సే బహుమ 

(పతిభాసంభారభారులై నను, దాసు గారికి కూడ కేవల మొక హరిదాసపం కిలో 
మాతమే లోకము పీటవె చినది. 

1. శతజయంత్యుత్సవ సంవిక.-- పుట 275 



* దాసు గారు అనాధారణ | సజాసమన్వికతులె న హరికథకులని [పత్యక్ష దర్శన 
ఖా డా 

భాగ్యము నోచుకొన్న సమకాలిక మహాజన [శుతి. మహాకవులు, మహాపండితులు, 

క్ న్ని ఉదదిందుపులె న లభ్య 

కు గారి ఇ₹ఖిని [పసవించిన [గంథసంకతానము నలువది యారు. అందు 

హరికథలు పదునాలుగు. హరికథతర కృతులు ముప్పదిరెండు. అనగా హరికథల 
అలో + ఈ హారిక ధితర కృతులు ఒకే [ప్రక్రియకు 

ఈ హరికథేతర కృతులను వియద్విహరద్గండభేరుండ వీక్షణములో వీక్షిం 

చిన కిన్సడు విభాగములు మూడు ___ (1) స్వతం|త [గంథములు ; (2) అస 
ఖో నైట అసు ౯ అ ధు 9 Cea . ఇ జ్ శం ~ జ న ల లో జా + 

తం|తములై న అనువాద (గంథములు ; (3) స్వతం|తాస్వతం|[తములై న శాస్ర 

గంథములు. ఈ ముప్పదిరెండు హరికథేతర కృతులలో స్వతం|త |గంథములు 

పదునెనిమిది. అనువాద గ్రంథములు ఆరు. శాస్త్ర గింథములు ఎనిమిది. 

గచ్చత్ పిపీలికాదృష్టరో జూచిన ఏనిలో నింక అనేకాంతర్భేద |[ప|క్రీయలు [ప్రత్య 

కము లగును. 

స్వతంత్ర (గంథములు - 

పదునెనిమిది స్వతం[త [గంథములలో శతకములు ఏడు; [పబంధములు 

నాలుగు; రూసకములు రెండు ; స్వీయచరి[త, మృత్యుంజయాషకము, బాలరామా 
లు 

(om) 'వేల్చుమాట, అచ్చతెనుగు పలుకుబడి అను [గంధములు అయిదు. 

దాసు గారు (వాసిన ఎకు శతకములు___1. “కాశీశతకము, 2. రామచం[ద 

శతకము శీ. సూర్యనారాయణ శతకము, 4. మృత్యుంజయ శివ శతకము, 

5. ముకుంద శతకము క. సత్యవత శతకము 7. వేల్పువంద. _ వీనిలో 
కాశీ శరకము, రామచంద్ర శతకము సంస్కృత భాషా శతకములు, వేల్చువంద 
అచ్చతెనుగు శతకము. మిగిలిన నాలుగు శతకములు మి శ్రభాషలో [వ్రాసిన తెనుగు 

శతకములు, 
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కారీ శతకమ్ : 

దాసు గారు సతీసమేతముగా 1914లో కాళి శేగిరి ఆ (వత్యక్షనుభవముకో 

[వాసిన సంస్కృత శతకము ఈ “కాశీశతకమ్”. ఇది కచ్చితముగా నూరు కోక 
a 

(aa) 

ముల శతకము. ఈ శకములు [వ్రాసినది అనుష్టుప్ ఛందమున. స్ఫూరిశ్రీ 
ల ఠి అవి 

భాస్క_రరావుగారు ఈ శతక శోక రచనలో దాసు గారు లక్షణక ర్రలు చెప్పిన 

అనుష్టుప్ లక్షణముతోపాటు, భిగవద్దీతలో గల “అనుష్టుప్” లక్షణములను గూడ 

(గహించినారని కనుగొనినారు. అనుష్టుప్ లక్షణము 

నోశే షహం గురు జేయం 
na) © ర 

సర (లే లఘు పంచమం 

ద్భిచతుప్పాద యోర్డ్డ (స్వం 

అన అద ర్త స_ప్పమం దీర్భ మన్య యోః 

అనగా (పతి పాదమున ఆరవ అక్షరము గురువు, ఐదవ అక్షరము లఘువు. రెండు 

నాలుగు పాదాలలో ఏడవ అక్షరము లఘువు. ఒకటి మూడు పాదాలలో ఏడవ 

అక్షరము గురువు అనుష్టుప్ప్ శ్లోకములో నుండవలెను, 

శ్రీ భాస్కరరావుగారు ఈ లక్షణముతో భేదించుచున్నవని దాసుగారి శొకము 

లలో మూడు పాదములను పట్టుకొ నినారు. 

నానాభాషపా భాష మాణ (శ్లో 7, పా 1) 

2. అనుష్టుప్యొక్క ఈ లక్షణము కాళిదాను వాసిన “సుబోధాభిదానము” 
అను [గంథము నందలి దనియు ; అనుష్టుప్ను ' వృత్తళోకము " అని 

యందు రనియు పొ త్తపి వేంకటరమణకవి తన లక్షణ గంథమైన “లక్ష్మణ 

శిరోమణి'లో తెలిపినాడు. (83-177, 178) 

ఛందశ్శాన్త, సర్వజ్ఞులెన శ్రీ రావూరి దొరసామిశర్మగారు, '(వతజోధము” 
అను |గంథమునందు కలదని చెప్పిన అనుష్టుప్ లక్షణ మిది-- 

పంచమం లఘు సర్వత, సప్తమం ద్వి చతుర్ధయోః 

షష్టం గురు విజానేయా. దేతబ్బో కస్య లక్షణమ్. 

తెలుగు భాషలో భందోరీతులు - పు -128. 
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ఇక్కడ ఐదింట లఘువు ఉండవలసినది గురువున్నది. ఆరింట గురువు ఉండ 

లఘువు ఉన్నది. దీనికి వారు చూపిన భగవద్గీతా ్లొక ప్రమాణము. _ధృష్టకేతు 
శ్చేకితానః (పథమ _ శా ర్స్. 

ఇతి సంతుష్టమనసా (శో. 9, పా. కి) 

ఇక్కడ ఆరవ, ఏడవ అక్షరములు రెండు లఘువులే. ఆరవ ఏడవ అక్షరములు 

గురువులు కావలెను. దీనికి వారు చూపిన [వమాణము “నానాకాస్త్ర పహరణా 1° 
((పథమ వ ల్ల, 9). 

ఆ స్త్క్యం విసారయితుమ్ (కో. 90, పా. 1) 
డం — ౧౧ 

ఇక్కడ ఐదవ అక్షరము లఘువు కావలసినది గురువెనది. ఆరవ ఏడవ అక్షర 

ములు గురువులు కావసినవి లఘువులై నని. దీనికి వారు చెప్పిన | ప్రమాణము 
“అవాచ్యు వాదాంశ్చ బహూన్” (ద్వితీయ లా ళా 86) 

ఇట్లు శ) భాస్క_రరావుగారు దాసు గారి అనుష్టుష్పులలో కన్సడు మూడు 

వ్యత్యయములను కనుగొనుటయే కాక, వానికి భగవద్ధీతలో [పమాణములను కూడ 

చూపించినారు. 3 

కాశీక్షేత [పాశ స్త్యము, గంగామహిమము, నానాశిల్పాకరసౌధ|శేణ్, పంచ 
కోశ పమాణ వారణాసీ వర్ణనము, కాశీనగర [పజల వేషభాషలు, ఘంటా పథ 

అమి ములు, చతుష్షష్టి ఘట్టముల [పసక్తి, విశాలారామములు, దీర్హికలు, దేవాలయ 

ములు, దేవతలు, పాఠశాలలు, షట్ఫాస్త్రపారగులై న పండితులు, శివరా[తి హోలి 
కామదహనాద్యుతవములు, నానా నరేశ స్థాపిత స్మతములు, సాధువులు, తింతి 

జ్యాది వృక్షములు, ఫలములు, కళాకౌశలము గల వేశ్యలు .... అవి యివి యన 
నేల? య్యాతికునకు కాశీ నగరము నందు దర్శన మిచ్చు సర్వాంశములు దాసు 

గారి శతకములో దర్శన మిచ్చును. 

ఈ శతకముతో అతిశయో క్యాత్మక స్తవము లుండవు. ఉన్నవన్నియు 

చర్మచక్షువునకు గోచరించు వాస్తవములే. అన్నియు భౌగోళిక భౌతిక సత్యములే, 
కాని దాసు గారి లేఖిని ఆ సత్యములను ఉరి వెచితికో చితచి|తములుగ అలంక | క్ 

రించినది___.. 

త. ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వతీ నీరాజనము -- పు॥లు. 601-2 
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న్యాన్ చే లాసం నయ స్స్వ యాతి జాహ్న వ్యుదజ్నుఖమ్ 

ఆఅనుగంగం వారణానీ సౌధ (ేణ్యర్థ చం దవత్ శో! కి 

జాహ్నవి నరులను కె లాసమునకు చే ర్చునట్లుగా ఉ తరముఖమె [పవహించు చున్న 3& 

దట. గంగ యొడ్డు దున గల వారణాసీ సౌధ్యశ్రేణీ అర్థచందుని వలె నున్నదట. 
గంగ ఉత్తర ముఖముగా [పవహించుట, గంగానదీతీరమున సౌధపం క్రి వంకరగా 

నుండుట "భౌగోళిక సత్యములు. గంగ నరులను డెలా మునకు ఇ చేర్చుటకు ఉత్తర 

ముఖముగా హారుచున్నదట, సౌధపం క్రి అర్ధచందాకా కారముగా నున్నడనుట దాసు 

గారి ఉక్త వెచితి. ఈ ఈ రెండు కల్పనలు శివపరము లగుట పరమౌచిత్యాంశములు, 

విశ్వేశ్వరాభిసే. సేకాయ నతిభానీరథీ జలే 

కా శ్యాం కో మాం వాంఛతీతి నారికేళో న జాయే —శో॥ 8 

విశ్వేశ్వరాభిషే కమునకు భాగిరథీజల ముండగా, కాశీలో నన్నెవడు వాంఛించును 

అని నారికేళము కాశిలో పుట్టలేదట. వారణాసి సాగరతీరము కాదు, నారికేళము 

సాగరతీరమునందే పుట్టును. కనుక కాశిలో కొబ్బరిచెట్టు పుట్టదు. ఇది భౌగోళిక 

సత్యము. _ విశ్వేశ్యరాభిషేకమునకు పవ్నితమైన గంగాజల ముండగా నన్నెవడు 

కోరును ? అను నిరాశతో కొబ్బరిచెట్టు కాశిలో పుట్టలేదని దాసు గారు, కాని కారణ 
మును కారణముగా చెప్పుటకు కారణము వారి ఉక్తి వైచిత్రియే. ఈ కల్పనము 
శివసంబంధ మగుటచే బాచిత్యశో భిత మైనది. 

యమునా (ప్రముఖానదొ్య్య గంగయాం సం్యపవేశనాత్ 

తస్యా నామై వాఫవ్నువ న్లి పత్యుర్లో (తం యధథ్య్మాస్త్రియః 

—శ్లో॥ §2 

యమున మొదలై న [పముఖ నదులు గంగానదిలో కలిసి గంగ యను నామమును 

పొందుట, వివా "హానంతరము స్త్రీలు వారి గో[తములను త్యజించి పతి గో[తమును 

పొందినట్లున్నదట. యమున, మొదలగు నదులు గంగలో కలిసి గంగానదిగా 

వ్యవహరింపబడుట భౌగోళిక సత్యము. ఈ సత్యము మతీయొక సంప్రదాయ 

సత్యముచే ఉపమింపబడినది. 

అరోగ్య (పతికూలాపి కారీ స సం" సేవ్య నచా 

ముముత్వుణా తిదుష్టో పీ భాం వో త్తమ భార్యయా క్లో! 91 
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కాశీ ఆరోగ్యమునకు (పతిహాలమైనదై నను, దుష్టుదైనను భర్తను ఉత్తమ భార్య 
'సేవించునట్లు, ముముక్షువు సేవించునట. కాశీ సట్టణము పరిశుభముగా నుండక, 

ఆరోగ్యమునకు (పతికూలము గా సుండుట భౌతిక సత్యము. అయిన ముముక్షువు 

వదలక కాళిని సేవించుట అంతకంటె భౌతిక సత్యము. ఈ భౌతిక సత్యమును 

మరియొక లోక సత్యముతో ముడి పెట్టనది దాసు గారి ఉకి వె చైచి|శి. సొ 

(తిగుణై కేవ సంసార చ్యకం భమతి త తతః 

వలి. తీవాచడుదికేకటో గచాతి ,తి కో! శక (బువన్ని తీవానడుద్భిశ్శకటా గచ్చతి (తభిః Al 88 

త తతః” సంసారచ|క్రము [తిగుణములచే మ్మాతమే [భమించుచుండును అని పలు 

కుచు మూ ా డెద్దులు తన్ను లాగుచుండ శకటము నడచు చుండునట, కాశిలో బండిని 

రు 

మును వివరించుచున్నదని యన్నది దాసు గారి ఉక్తివెచిత్రి. 
మూదెదులకో సడపుట భౌతిక సత్యము, ఈ భౌతికసత్యము మరియొక త త్వ సత్య 

యీనకీనా ప్యుపాయేన బహ్యున్నం (పావు, యాదితి 

| పునస్పమ్ముపితం వన్ర్రం దడాత్యన్నా య వానరః జ్ఞా 86 

ప్ ఉపాయముచేత నె నైనను అన్నమును బాగుగా పొందవలెనని ఒక వానరము తాను 

చొంగిలించిన వస్రము మను మరల అన్నముకొరకు ఇచ్చునట, కౌళిలో కోతులు 

య్యాతికుల అన్నపు మూటలను చొంగిలించి, Son తిని వస్రమును పార 

శేయుట కనపడు భౌతికసత సత్యము, ఈ భౌతికస ను (పసిద్ధమయిన___ 

ఘటం భిడ్యాత్ పటం ఛిన్భ్యాత్ ప్యూడ్యాార్టభన్యనన్ 

యేనకేనా వ్యుపా యేన (సిద్ధః వుపుపోభవేత్ 

లోకో కిలో గల సంబంధమును ' యేనశేనా వ్యపాయేన ” అను పాదస్పర్శ వలన 
స్ఫురింపజేసినడి దాసు గారి ఉక్తివైచి తి, 

మ్మదూపేళైవ గంగాయాం త్వత్కృతం స్నా నముద్భృవేత్ 

తార యత్తం భవా బే క్నార్యద్చస్తీ చేతిరాజ తే 1a 

హా 
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నా రూపము వలననే గంగలో నీ స్నానము మహిమాన్విత మగును. అదియే 

భవాబ్ది ని తరింపజేయును అని యన్నట్లు నావ విరాజిల్లుచున్నదట. గంగాజలమును 

తాకుచు నదిలో నావ యుండును. కనుక నావ గంగా స్నానము చేసినక్తే. నావ 

గంగను దాటుచుండును. ఈ తరణశ క్రి గంగా స్నాన ఫలము వలన తనకు వచ్చిన 

దనియు, నరులకు గూడ గంగా స్నాన ఫలము వలన సంనారసాగర తరణ కి 

కల్లునని అది చెప్పుచున్నట్లుండెనని చమత్కారము, గంగానదిలో నావ లుండుటి, 

ఆ నావలు |పయాణీకులను నదిని దాటించుచుండుట అను భౌతిక సత్యములను 

ముముక్షువులను భవాబ్ది తరింపజేయుటకు సామ్యములుగ చెప్పుట ఇట గల ఉ కి 

వైచితి. 

దండపాణి భయం యం నాన్ వుదంతిక నివానినామ్ 

తన సన్నిధానములో నివసించు జనులకు దండపాణి యగు యముని భయము కలు 

గదు అని యనునట్లు కాశిలో సదాశివుడు దండపాణియై యుండునట. విశ్వేశ్వరుని 

ఆయుధములలో దండ మొకటి. అ వాస్తవమైన అంశమునకు ఉరకివె ది త్రికో 

కారణమును కల్పించుట జరిగినది. 

ఇట్లు దాసు గారు కాశీనగరములో కన్సడు అనేక భౌగోళిక, భౌతిక సత్యము 

లను ఉక్తి వెచ్మితితో చమక్కారముగా ఈ శతకమున వర్దించినారు. 

సర్వ శ్నేతో_త్తమా కాళీ సర్వ సంపత్సమన్వితా 

(పత్యత్నృకె లానవురీ ముమువ్వూణాం నికేతనమ్ —శ్లో॥ 21 

అని దాను గారి సంపూర్ణవిశ్వాసము. ఈ కాశీ నగర వర్ణనము చేసిన కవియే 

కృతార్జుడు. దీని వర్ణన చేయనివాడు కృతార్జుకు కోడు అని “తద్వర్హనేనై వ కవిః 

కృతీభవతి నాన్యథా” అని నిర ఇంద్యముగ చెప్పినారు. ఆ విశ్వాసముకోడనే ఈ శత | ద్ర 

కమును (వ్రాసినారు. 
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దాసు గారీ ఈ కాశీశతకమును కేవల స్తుత్యాత్మక శతకము గాదు, కాశీ 

నగర యథార్థ దృశ్యములను కవితాకరదీపికతో చూపించిన శతకము. 

ఈ కాకీ శతకము మకుటములేని శతకరాజము, 

రామచన్ష) నతకమ్ : 

రామచం[ద శతకము దాసు గారి సంస్కృత శతకములలో రెండవది. దీని 

లోని " సమారబ్ధ వాళ్టక . ee ee ఆఆ... 2. అను మాటల వలన 

ఈ శతక రచన వార్త కము నందు చేసినట్లు స్పష్టపడుచున్నది. దాసు గారు భ క్రి 

జ్ణాన వె రాగ్యములలో , తానొక అల్బుడనని తెల్చుకొనుచు, రామచందుని రక్షింపు 

మనుచు, తన ఆనేదనను నికేదించుకొన్న తాత్పర్యము గల శతక మిది. 

ఈ రామచం|దశతకమునకు పీఠిక |వాయుచు [బహ్మ శ్రీ అస్పల్ల సోమేశ్వర 

శర్మ గారు “ఇందు రెండవ పద్యము నుండి పదమూడవ పద్యము వరకును భ కని 

అల్బత్యమును, శ్రీరామచంద్రుని మహిమయు మనసుయొక్క చాంచల్యమును, 

మానవుని [భమ |ప్రమాదాదులను, (శ్రీరామచం|దుని సర్వశరణ్యత్వమును |ప్రస్తా 

వనారూపమున విశదము లగును. పిదప అదై కతత త్త్వబును, భ క్రిత త్వమును 

పడుగుపేకల వలె అల్లుకుపోయి చివరకు “శ్రీరామాదై తము క నవనీతసారముగ 

(పకాశించును. " అన్న వాక్యములు అష్టోత్తరశత భుజంగపయాత శ్లోక శోభిత 

మైన రామచం! దశతక సారాంశములు, 

సమసామర (పాంచిత స్తత పాత 

(పమత్తాసుర (పాణ వసే లమ్మత 

దయాసారద రా జేయ ద నీ తాక భత 

(పనేద (పనీద (ప్రభా రామచన్ద) శ్ 1 

అను అంత్య] పాస సూ[త్రముకో “రామచం|ద ' అను మకుటముతో ఈ శతక రూప 

పోత మారంభమగును, 

4. సంస్కృత కాశీశతక, రామచం)దశ తక ములు [బాహ్మీభూషణ శీ రాంభట్ల 
లక్షీనారాయణశా స్రీ, గారిచే పడ్యములుగా తెనుగు భాషలోనికి ; డాక్టర్ 
పిశిపాటి సూర్యనారాయణ “భాను' గారిచే హిందీభాషలోనికి అనువడింప 
బడినవి. ఈ రేండు అనువాదములు మూలము లందలి వాసిని వీస 
మంతై నను తఈతలగకుండ చేయుటచే బహుజన (పీతిపాతములై నవి. 
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బలం రోదనం బాలకానా మితి త్వం 

విదన్మాం సమాశ్వాస యాతీవ మూథమ్ 

విజానాసి మే త ప్ప చేత స్త స్వ మేవ 

(పనీద (పసీద (సభో రామచన్ష) —శో॥ 4 

(పమత్తారిషవ్వర్ష నిఘ్నం కృతఫఘ్నుం 

(పభూతావలేపం ౦ తతానేక పాషమ్ 

వృథా జీవితం యాపయ నృం నితాన్సం 

దయామ్మోోనిభే పాహీ మాం రామచన్ల) ల్లో! 8 

[పమ త్తములైన అరీషడ్వల్షములకు లొంగి, కృతఘ్నుడవై , గర్వమును పెంచు 

కొని, అనేక పాపములను చేసి, ఎల్లప్పుడు వృథాజీవితమున చరించుచున్న నన్ను 

దయాసాగరా | రామచం [దా 1 కాపుము. 

అరు జరి 
అహాం సర్వదా న్యాద్దె నాస కృద్భస్టి 

ఏ 5 2 
ర్నమే విద్యశే ర్థార్టనే కాపీ తుష్టః 

ఖర! న్ గ యహూ లి మమాతివ సద్యజ్చానా యాం (పహృషస్థ్రిఃి 

ఖలో మత్సమః కః (పభో రామచన్ద) శో! 9 

(ప్రభూ | రామచందా | చూపు లెపుడు అన్యాంగనాస క్ర స కములు. అర్థ మెంత అర్షి 0చి 

నను తుష్టి లేదు. మంచివారిని వంచించిన మనసునకు ఆనందము, మత్సము 

డయిన ఖలు డెవడున్నాడు ? 

మొదలగు విధములుగా తన అల్బత్వమును రామచం|దునకు విన్నవించు 

కొనుచు రక్షింపుమని వేడుకొను రచన సాగును. 

ఈ శతకమునందు దాసుగారు జ్ఞానమార్గముకన్న భ క్తి మార్గమునకే ప్రాధాన్య 

మిచ్చిరి. 

_ భవదృ క్షి సూతాణ్ శాణ్ణిల్యమాని 
.. హీతాయైవ సమో మా క్క నాన్ మానుషాణామ్ 

: మతం తన స్య లోకో _త్తరం విశ్వసంస్వ్యాం . 

భజే హం శరణ్యం పభో రామచన్ష] రాళ్ల! 102 
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రామచం[దా 1 మానవ హితము గోరి శాండిల్యమౌని నిన్ను గూర్చి భక్తిస్తూత 

ములు చెప్పినాడు. ఆ మతము లోకో త్రరమని విశ్వసింతును. నిన్నే నేను శర 
ఆని భజింతును. 

దాసు గారికి శాండిల్యముని (వాసిన భక్తి సూతములపై గల భక్తికి ఈ మాటలు 

నిదర్శసములు. 

పుష్కులమగు భక్తి ముందు శుష్కుతర్క్మూము వ్యర్థమను భావమును * అలం 
ష్కకేదాంతశాస్త్ర |పలాపైః” : “అలం శుష్కుతర్కేణ ' అని మాటిమాటికి వెలి 

బుచ్చుచుందురు. ఈ శుష్క_తర్క-మును నిరసించుచు |వాసిన స్టోక మొకటి 

నభః ఖంజనో ముద్ద నేణేవ భేత్తుం 

పదార్థస్థతిం తర్క-తో వేత్తు మో హె 

ప, నది షా అలం తత్తే (జిజ్ఞుసయా శూన్యదృష్ట్యా 

భవద్భ క్రిశేవాస్తు మే రామచన్ల) శోక 97 

ముద్గరమ కో నభయును ఇండించునట్లు, పదార్థ స్థితిని తర్క ములో నరయుట 

తత్త్వ మెరుగుటకు ఈ శూన్య తర్కదృష్టి అనవసరము, రామచంద్రా శ 

నాకు చా లును, 

ఈ విధముగా దాసు గారు భక్తిమాగ్గమునకు [ప్రాధాన్య మిచ్చి రామనామ 

న్మరణ చేయుచు ఈ కింది స్లోకముతో ఈ శతకమును పూర్తి చేయుదురు. 

(ప్రభా రామచన్హ, (పభోరామచన్ల) 

(పాద [పంద (పభోరామచన్ద) 

bul క్ టే 

సూర సనౌరా యణ శతకము: 

* సూర్యనారాయణా ' అను మకుటముతో నూటయొక్క మ శ్రేభ శార్జూలము 

లకోభ క్తి (పథాన పరువలె త్తిన తెనుగు శతక మిది, సూర్యనారాయణ దేవునకు 
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దొసు గారీకి ఒక వీచ్మితమైన అనుబంధ మున్నదీ. దాసు గారికి తల్లి దండ్రులు 
పెట్టిన పేరు సూర్యనారాయణ. ఈ నామకరణమున కొక బలవ త్తర కారణ 
మున్నది. దాసు గారి తండి యగు వేంకట చయనులు గాప భాస్కరో పాసకులు. 
దాసు గారు పుట్టుటకు కించిత్చూర్వము వేంకటచయనులు గారు క్షయవ్యాధ్శిగస్తులై , 
సూర్యోపాసనచే ఆ వ్యాధిని పోగొట్టుకొనిరి. ఈ సంఘటన జరిగిన తరువాత 
పుట్టిన బిడ్డ దాసు గారు. అందువలన దాసు గారికి సూర్యనారాయణ యను పేరు 
వేంఠటచయనులు గారు పెట్టుట జరిగినది. దాసు గారు కూడ వారి (పహాదచరి త్ర 
హరికథను అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామికి అంకిత మిచ్చినారు. 

ఈ శతకము 189598 సంవత్సరముల మధ్యకాలము నందు చేసిన రచన. 
దాసు గారు ఈ శతక రచనాకాలమునాటికే మేటి పారికథకులుగా లోక ప్రసిద్ధి 
వచ్చినట్లు 

se) 

నా నేరంబులురైచి సీదు ఛజనానందంబజస్రంబునన్' 
బూనంశేసి నమ_స్తలోకులను సంతోపాంబుధిన్ ముంచు స 
ద్రానొద్యత్కవితాపిభావ మీడి నన్ గా పాడుచున్నా వుగా 

యే నీయప్పికనెట్లు తీర్చగల నోరీ ! సూర్యనారాయణా! ప. $1 
అసు పద్యము వెల్లి డించుచున్నడి, 

“ ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్యేత్ * అను విశ్వాసము వలన సామాన్యముగో 
కవులు వ్యాధ్మిగస్తులై నపుడు రోగనివారణ కై సూర్యస్తుతీ చేయుచుండుట మయూ 
లాది కవుల వల్లి వెల్లడి యగు నంశము, దాసుగారు ఈ శతకము [వాయనాడు 
సంపూర్ణారారోగ్య భాగ్యవంతులై నను దీనిని (వాస్రనిన, అది వారి భక్తికి నిదర్శనము, 

ఈ శతకము నందు (ప్రధానముగా కన్సడు నంశములు రెండు. స్వీయ 
లోపములను విన్నవీంచుకొని భగవంతుని శరణు వేడుకొనుట ; * మోక్షసాధన 
సామగ్యాం భక్తి రేవ గరీయసీ * అను పెద్దల సుద్దిని స్వీయ శాస్త్రావలోకనాను 
భవముచే సత్యమని నమ్మి చాటుట. క. . 

ఈ మోటలకు గీటురా భ్లగా నున్న ఈ శతకము నందలీ దాసు గారి ఛందపు 
మూటలు గొన్ని. 
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కట్టా మూక్ట్రంయం దామసుండ దురహంకారుండ నజ ంజ చే 

నిట్టు ల్చేనునలయుడ్డ గుడి పశువ టిద్లాని నాడెంబుంగ 
ర Cs Go ౧ంరు 

న్చెట్టంజూలక 'దెహయాత్య) గానుచుంటిన్ మోవాశోకంబులన్ 

విులాడుచు నెటు వో) చెదవా తండీ ! సూర్యనారాయణా ! 
రా ళం 

ఎప లీl 

(గుడ్డి యెద్దు చేలో పడ్డట్లు యోగ్యమైన దేదో తెలిసికోలేక అజ్ఞానముతో 

దేహయ్యాత చేయుచు మోహళశో కాలకో బిట్టల్లాడుట__ 

ఇమ్మాడ్కి-న్ భవదీయ నామసుధం గోలింపన్' సడాతుచ్చ భో 

గమ్ముం జి త్రముగోరు, మోచకము వేశ్క-న్ మేప శ్యానం బఖా 

ద్యమ్ముం దబ్బున “మెక్క-నేంగు నటు లిద్ధాత్సిం భళీ! నైజ ధ 

ర శ్రమ్మున్ వమూనుపనేరిశక గ్రము మహాత్మా ! సూర నారాయణా ! 
౮ 

ప. $4 

కుక్కకు లో పెట్ట అది అశుద్ధము తినుటకు పోవునట్లు, భగవన్నామా 

మృతమును | గోలక తుచృథోగమును చిత్తము కోరి నహజస్వభావము మార్చుకొన 

చనుట.__ 

యుకాయు కృ మెజింగియున్ విహితు "లన్ మాష బోధించినన్ 

నక్కంబుం దినమున్ గృతాఘములకున్ సంళాపముంబొందియున్ 

ఛక్తిన్ నిన్భజించుచుండియును మానంజాల దుస్పంగ మా 

న కిన్ నన్నిశనై న బోవు శ్రితరతా | సూర్యనారాయణా | 

—ప. 41 

మంచి చెడ్డ లేవియో శతెళలిసియు హితులు బోధించుచున్నను రేయింబవళ్లు 

చేసిన పాపాలకు సంతాప మందుచు, పూజలు భకితో చేయుచు కూడ పాప విషయ 

ములపై ఆసక్తి వదలకుండుట... - 

నిప్కూ-పట్యము చెల్ల బోదకట యా నిర్భాగ $ చి త్తంబునన్' 

చుప్కూ-ర్యంబులలో నడంచి పయికెంతో నక్క- దై_చ్యంబులన్ 
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కుష్క-(పేమయు శూన్యహ నములు చందున్ జూపకుండన్ొ మహో 

నిప్కూ-ధ్యతు తం బొందరాదు గద తండీ ! సూర్యనారాయణా | 

= 60 

వ “ఇ స అల్లో 2 పాడు పనులు చెయుచు పైకి నక్కా వినయాలు, శుష్క | పీయాలు శూన్య 

హస్తాలు చూపు చుండుట 

మొదలగు భావము లన్నియు దాసు గారి మనోజములై నను, సర్వమనుజ 

సహాజ స్వభావ స్వరూపములే. 

ఇక భగవంతుని గూర్చి, భక్తి మార్గ [పాధాన్యమును గూర్చి దాసు గారు 
వెలిబుచ్చిన కొన్ని అభి పాయములు._. 

త్వద్దివ్యార్మ ము సరోజ భ క్రీయెడం దప్పన్ సర  వేదంబులన్ 

ముద్దల్ నూత (గసించినన్ జనుడు తన్నుం దానసెజబుంగం దజూో 

యద్దంబందునం దక్క. గన్ను 6గవ స్వీయాకారముం జూచు మె 

ఫ్రై ద్రైశంబుననై న నార యంగండండడ్రీ! సూర నారాయణా! ఆపు 69 

అద్దములో తప్ప తన అకొరము ఇం కెక్కడను కన్బడనట్లు, భగవ 

త్పాద భక్తితో తప్ప వేదము లన్నింటిని నూరి |మింగీనను జనుడు తన్ను 
తానెటుగబేడట___ 

సరిగా "వేదము'లేల్ల రువిగియును శా స్త్రంబుల్ గడున్ (గోలియున్ 
గురుబోధల్ వినియున్' నిజానుభవముస్ శోధించియున్ మ ర్య 
శైజుంగున్ న్దగు నిత్యత త్త ఏనుహహ+ యెండన్ గనంజూలునే, 

ధర చగెందైనను గు్రజ్లగూబ. పరమాత్మా ! సూర్యనారాయణా ! 

లప్ 70 

గుడ్డ గూబ యెండను చూడలేనట్లు, కేదశాస్తాలు చదీవినను, గురుబోధలు 
వీన్నను, స్వీయానుభవమును' శోధించినను పరమాత్ముని నిత్యత త్వము బోధ 
పడదట.. 
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స్థిరతన్ సాత్వికభ క్రి క్రిమార్లమున ని౯ా సేవింపంగాలేని యా 

నరుడెంతో జడుండై న శ్నాన్ర్రచణుండై న౯ లేదు కార్యం బహో 

ధర నూహీంపం౫గ _గుడ్డిక నైరచినకా దా మూసికొొన్న కా సే 

చరితార్థం విసుముంతయుం గలుగదీశా ! సూర్యనారాయణా ! 

పహ 77 

(గుడ్డికన్ను తెరచినను మూసినను ఒక 'పేయైనట్లు, భక్తి లేనపుడు జడుడె నను, 

శాస్ర చణుడె నను ఒకటే రీతిగ వ్యర్తుల _ 
an థు 

ఇక దాసు గారి శైలి ఈ శతకము నందెట్లు తాండవించెనో అను నంశము పె 
రె 

దృష్టి మరలించినచో, ఈ శతకము నందలి [పతి పద్యము దాసు గారి శై లికి ఒక 

విదర్శన |ప్రదర్శనమే. ఇప్పటివరకు ఉదాహృతములై న పద్యములు భావవ్య క్రీ 

కరణమునకు ఎంత [పాముఖ్యములో, శైలికి కూడ నంత (ప్రాముఖ్యములే. (పతి 

పద్యము తెనుగు నుడికారము పొంగిపొరలుచున్న పాత్రయే అయినను శైలి యను 

మిషతో రెండు మ శత్తేభవి(క్రీడితములు.___ 

వనజంబుల్క-ను విచ్చి చూడం గలువల్ వాయన్ దముంబూండ జె. 

లి ని జ్మకంబులుగూడం దెమ్మెరకుక "లేంచ్7గలలాడ వే 

వ్యాను నానావిధ పక్షి సంఘములు పాడ నాపసుల్ వేయ సీ 

వనురాగంబున౬ దూక్నునం బొడమితయ్యా ! సూర్యనారాయణా ! 

--హ ఈ 

 భఛనమా రాదు దురాక్ పోదు పరతీ త్త గ్ట్ఞునమా "లేదు యా 

వనమా నిత్యము కాదు వార్గక మున౯ నామాశి యాం౭జేదు జీ. 

వనమా యన్న ౭గంబాదు దుకిఖములకుకా బల్మాజటుల్ గావునక- 

నిను చేయగా లు నిలకేల వాదు ఏ దయంగన్ని సూర్యనారాయణా ! ! 

ప $0 
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సూర్యభగవానుని దాసు గారు బాల్యము నుండి ఆరాధించుచున్నారని__ 

చిన్న ఫే నిను నమ్ముకొంటి నింక సీచిత్తంబునా భాగ్యమో 

యన్నా! "వేల్చులమిన్న ! లోకములకన్నా ! సూర్యనారాయణా ! 

__ప కి 

అను పద్యము వలన విద్యమాన మగుచున్న విషయము, దాసు గారికి సూర్యదేవుడు 

స్వప్నమున సొకొత్కరించినట్లు “కలలో నీదగు దర్శనంబిడి మహాకారుణ్యముం ప న 3 ్ట 
జూపి నా కలర న్నీదు (పసాద మెచ్చితివి... .... .... అల లో (వం 89) 

అను పంక్తుల వలన తెలియుచుస్న అంశము. 

దాసు గారి శతక స ప్ప్రకములో రసిక జనుల రసనకు పరమా ప్రమైన శతకము 
ఈ సూర్యనారాయణ శశ్రకము, 

మృత్యుంజయ శివశతకము ; 

దాసు గారికో హరికథలలో వంతపాట పాడి అందరిమన్ననలను అందుకాన్న 
అన్న పేరన్న. సపేరన్న దాసు గారి నాలుగవ అన్న. సపేరన్న దాసు గారి చెంత 

వంత పాట పాడినను సొంతగొంతుక లేనివాడు కాదు. పర్టన్యగర్జాగంభీరకంకు 

లైన దాసు గారి గొంతుకళో వంత కలపక ల్గుటయే పేరన్నగారి కంఠ మాధుర్యము 

నకు కతప్మతము. దాసు గారు గజేం దమోక్షణ హరికథ బెంగుళూరులో రాజా 

వారి బంగళాలో చెప్పుచుండ తోడుపాట పాడిన ఈ పేరన్నగారి పాటను విని. 

మైసూరు |పభువులు “ItIlUulls ౧౧6 to sleep" అని [పశంసించిరి, దాసు గారి 

సోదరులైన పేరన్నగారి గ్మ్యాత సౌందర్యము కూడ దాసు గారి గ్నాతసౌందర్యమునకు 

సౌదర్యమే. 

ఈ, పేరన్న అన్నగారికి 1908 లో పారిణసంకటమయిన జబ్బు చేయ, 
దాసు గారు కలవరము చెంది అన్నను (బతికింపుమని మృత్యుంజయుని (పార్థించుచు 

స్తుతించిన శతకము ఈ మృత్యుంజయ శివశతకము. ఇది “శివా అను మకుట 

లాంఛితము. దాసు గారి విశ్వాసబలమో లేక దై వసంకల్చబలమో కొని వె వై ద్యులకు 

కూడ వశముకాక ఆశ వదలుకొన్న ఆ భయంకర రోగము తగ్గి 'పేరన్న గారికీ 

ఆరోగ్యము చేకూరినది, ఇది శతక జనన కారణము. 
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(పాణ ప్రయాణ (పమాద పరిస్థితిలో నున్న సోదరుని |బతికింపుమవి 

మృతు త్యుంజయుని (పార్టి ంచు దాస ధోరణి యిదీ 

మృత్యుంజయుండవని నికా 

నిత్యము శ్రుతి వాటుచుంట నిక్క౦"బేనికా 

అత్యనుకూల చిరాయువు 

సత్యంబుగ నీదు భక్తు జంట కీడు శివా! యస 18 

శ్ఫుతిమతి గతి నేనబుంగను 

గతి ఏీవేయంచు నెటులొ కాన్సించెను నా 

బతుకున జంటం చోడు ని 

రతముం గాపాడి మింది ర క్రింగను శివా! —ప. 19 

చోడుగ6 చోడుగ వీడగ 

వేడుకతో శ్రుతుల నేశవించుదు నిన్నుం 

బాడి కసిందీర్సుకొందుము 

వేండెద మా జంట బెంచు పెక్కేాండ్లు వివా! __ప. 20 

ఇట్లు |పార్థించుచు మధ్య పసిపిల్ల వాని వలె “మారాము” చేయుచు భగవంతు 

నిట్లు జెదిరించినారు... 

నాకో ర్కెందీర్చని యడ 

నాకుండిన చెట్టికెంపు నన్నున్ విను నే 

వాకుం డెబువను మూరఠరగటు 

నీకీ రనసొంపు లొరులు నేర్చుదురె! శివా! __ప బ్య 

మొదట సోదరునకు చిరాయువు నీయుమని కోరిన దాసు గారు, తరువాత 
" రాజీపడి "౨. 

సీ వెజులపడై నమూఢుంయ. 

న చెరవునం డెలుపుకొందు నీశుండవగుటన్ 

గావుము తోజలరన్ నే . 
జీవించిన వజకు[ జంట జేపట్టు దివా | యు థ్ రి 
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అని వారు (బ్రతికినంతకాలమైనను సోదరుని [బతికింపుమనిరి. తరువాత భగవంతుని 

నిర్చంధసము చేయుట తప్పదనుచున్నారు. 

సీపోపు చవి యెతీంగిన 

చే పామరుండై నంగాని యొ టల మటచున్ 

గాపాడంగ నిర బంధనం 

చేపట్టి నినుం జిరాకు సేయకయొ నివా | పు మ 

అన్నకు ఆయువు నొసగినచో సీచసుఖములను ఏడి తన్నే పాడుచు జీవయా[త 

సాగింతుమని యనుచున్నారు. 

ముజ్జగముల గల సంపద 

గజ్జివ లెం దలంచి నీచ కామసుఖములన్ 

బోజ్జలదర నిన్ బాజెద 

మద్ద మాయన్న6 గావుమా యన్న నివా! _ప శ 

ఇట్లు పార్థించుచు ఒక రోతీర్లో [వాస్ ముగించిన శతకము యొక్క ముగింపు 

పద్య మిది. 

శివ శివ శివ మృత్యుంజయ 

భవ భవ భవ పాపదూర ఛశాధారా 

_ శవగా మముః గాపాడుము 

భువిలోం 'బెక్కేండ్లు మమ్ముల బోషించు శివా! _ ప. 100 

మానసిక శాంతి లేక ఓక్క రా|తి వ్రాసిన శతక మగుటచ చేతనో యేమో కొని 

రెండు పద్యములలో (4, 81) “వ, (బి లకు (ప్రానవేయట సంభవించినది. 

మృత్యువును జయించిన మహా త్తర శివశంకర శతకము ఈ మృత్యుంజయ 

శీవ శతకము. 
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ముకుంద శతకము? 

దాసు గారి తెనుగు శతకములలో ఈ ముకుంద శతకము ఒకటి. మృత్యుం. 

జయ శివశతకము వలె ఈ శతకము కూడ కచ్చితముగా వంద కందముల శతకము, 

ఈ ముకుందశతకమున దాసుగా రుంచిన మకుటము “నారాయణ ; కందళితానంద 

మూలకంద ముకుందా”. ఈ శతకమున [గ్రహించిన పద్యము చిన్నదయిన 

కందము. ఇక మకుటమా “ఒకటియునరి పాదము లాకమించుకొన్నటువంటిది. 

మిగిలిన రెండునర పాదాలలో చెప్పదలచుకొన్న భావము పట్టించవ లెను, ఇంత 

[శ్రమతో దాసు గారు వంద పద్యములను |వాసిరి. 

ఇక ఈ శతక మునందున్న విషయము (పతి భగవత్సంబంధమైన శతకములో 

(పత్యక్షమగు భక్తుని శరణాగతియే. 

రచనా విధాన సాక్షాత్సారమునకు కొన్ని ఉదాహరణములు___ 

కందము లరి ఎంచెద మా 

కంద రసానూన మధుర కవితాసుధ నీ 

కందముగా నారాయణ ! 

కందళిఆెనంద మూలక ంద! ముకుందా! ప 1 

అన్న పద్యము శతక (ప్రారంభ పద్యము. 

ముండెకుంగని మందుండ నా 

చందము(దలహోసి కష్టసమయములను గే 

లందిమ్మా నారాయణ 1 

కోందళితానంద మూలకంద ! ముకుండా ! ప 9 

పందెము వేసెద భక్తుల 

కుందప్ప మెట్టి యొరలకున్ నిన్ దెలియం 

గం దరమా నారాయణ 

_ కందళితానంద మూలకంద ! ముకుంచా ! ఎప 10 
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అనుచు రెండునరపాదాలలో భావమును బంధించి బాధింపక ఎంత చక్కగా 
వ్య క్రీకరించినారో ; 

జెందముకు తర్క-త త్రము 

'జెందింపక నిన్ను విశ్వసించు వుతము నా 

కందించుము,... ... . న. గీకి 

అని తర్కత త్త్వమును నిరసించి విశ్వాసము కల్గు తత్త్వమును అను గహింప్పమవి 
అభ్యర్థించినారు, 

' అందియు నందసి యటు న 

న్నెందుకు మోసంబుజేసె దిశ్వర 1 సరిగా 

ముందగపడు... ... ప. 67 

అని భగవంతుని నిలబెట్టి అడిగినారు. 

ఎందుకు మము( గల్పించెద 
-వెందుకు మూధత్వ మిచ్చి యేంయద పీ 

మ్ర్రందుకురా.... 4. ప 70 

అని మొగమోటమిలేక [పశ్నించినాడు, 

నండెలీయ కిట్లు నొ మది 

కందించెద 'వెద్దుపుండు కాకికి నొగులా 

యెందైై నన్, +౪ శశి ఈ అజం 79 

అని నీకేమియు పట్టదని భగవంతుని దెప్పేనోరు. 

డెండమ్మున దుర్షర్వము 

వాందించకు భూతదయను బాడలీం చుము సీ. 

| ముందుంచుము. ౪. he ₹ 4 | | . ళు 9g 
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పొందుగ నిన్నుం చాడుట 

కుందప్ప మ జెట్టి వృత్తి గొల్సించకు న, 

నన్నుం దయతో... ... యు. 94 

అని వరములను కోరుకొనినారు. ఈ విధముగా వారు వారి భావములను ఈ చిన్న 

పద్యములందు కూడ చక్కగా వెలిబుచ్చి 

అందకు ధరియించుట ప 

కందము లాచం దతారకంబుగ మహీభో 

నం దెలుపుము నారాయణ | 

కందళితానంద మూలకంద ! ముకుండా | eX Cre. «* 100 

అను పద్యముతో శతకమును సమాప్తము చేసినారు. 

ఈ శతక | ప్రారంభము నందు. 

(శ్రీరామాంచిత ఫీనవశ్న నిత రాజీవాతు నిశ్శ)యసా 

భారా పాపవిదూర వేదమయ దైత్యభ్యాంత సూరోో్యోదయా 

కారుణ్యామృత పుర చక్రధర భక పాణ సంరతణా : 

పారావార గభీర భూతకర దేవా £ సత్యనారాయణా / 

అను నొక శాష్ట్రాల వి[క్రీడిత వృత్తముండుట, సత్యనారాయణస్వామి సంబోధక 

మగుట వింత విషయము, 

దాసు గారి భావవ్య క్రీకరణాధికారమునకు ముందు ఛందము. దాసీచందము 
అని కేలుపు శతకము ఈ ముకుంద శతకము. 
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సత్యవత సతకము 

దాసు గారి తెనుగు శతకములలో ఈ సత్య|వత శతక మొకటి, మృత్యుం 
జయ శినశతకము, ముకుందశతకముల వలె నిది కూడ వందకందముల శతకము, 

విజయనగర (ప్రభువైన ఆనందగజసతి ఒకనాటి ఇష్టా గోష్టిలో దాసు గారికి 

* సతతము సంతసమెసంగు సత్య వతికిన్ " అను సమస్య నిచ్చి పూరింపుమన్మ 

అసాధారణాశుధారతో దాసు గారు నూరువిధాల పూర్తిజేసిరట. ఆ నూరువిధాల 
పూరణములే యీ సత్య వత శతకము, 

ఆశువుగా నూరు పద్యములు చెప్పు'కే చోద్యవిద్య. ఇక ఒక సమస్యను, 
పైగా పాదమాక్రమించుకొన్న. సమస్యను నూరువిధాల ఆశువుగా భావావృ త్తి 

లేకుండగ, పదావృ త్తి లేకుండగ్క, పండితుని యెదుట రంజించునటుల చెప్పుట 
యెంతటి అసామాన్య మాన్యకార్యమో వేరుగా చెప్పబనిలేదు. 

హపాతమిత వాక్చంతతికిన్ 

దతభూత దయానురతికి ఇ ఛై.రోగ్యన్న లికీన్ 

జతుర మనీపూగతికిన్ 

సతతము సంతసమెసంగు సత్య వతికిన్ —ప 1 

అనునది దాసు గారి (పథమ పూరణము. 

కుకిన తి. విశారచతుర సూరులకన్నన్ 

(బ్రతుకు మ జెవ్వనికన్నన్ 

సతతము సంతసమెసంగు సత్యవతికీన్ -ప 9 

(బ్రతుకున సుంక ౦ బెరుంగక.. 

స్వతంతరాజ్యంబుచేయు (పభువలెను బతి 

(వతవ లె సహజకవివ బెన్ 

సతతము... ..... .... అహ కేక్ 
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(బతికిన వణకున్ సర్పము 

గలి విషమటు కల్ల వెడలర్మగక్కు-చు నిజమన్ 

రతనముఃదా౭చు కుమతి చెడ 

నతతము.... =. అ పు 19 

అలికిన బూడిద పులు 

నుతికిన మడిపొత్తు పంచె లురవడిమున్మ-ల్ 

శీత సూనృతమున రావన 

నతతము---. అ. అఆ వ 79 

మతదంభముతో ౬ జ్యకాం 

శేతముల కాలు లను హో మక్ళత పఘకోటుల్ 

ఈతి సూనృతపుల మొుసఠగవు 

సతతము =... అ. అ ప, 97 

శీ తిపతుల యొద్దం గాండము 

లతకుచు6 దన యోర్య'ళేమి నన్ఫత మనెడు దు 

రతి సించెంబడి చెకునన శ్ర , 

సతతము... ౨౨౨ అ —హ 77 

అను పూరణ పద్యములు దాసు గారి నూరు వూరణముల నుండి వెళుకకుండ తీసి 

వాసినవి, వీనిలో నెక్కడను పదావృత్తి గాని, భావావృ త్తి గాని మచ్చునకు 

కూడ కన్పడదు కదా. అంతేకాక ఈ పూరణములలో ఎన్ని రకముల విమర్శలు 
చోటు చేసికొన్నవో శి 

నూరవ పూరణ మందు ఈ సమస్య నిచ్చిన ఆనందగజపతికి చమత్కార 
ముగా అంకితము ముడికయబడినచి. ఆ పద్య మిడి. 

చతురక్ళా స్ద్యా నం 

గతికిన్ స్థిరధృతికిం బ్రకట కరుణామతికీ 
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కరతి యానందగజపతికి 
సతతము నంతనమెనంగు సత్య వతికిన్ —ప. 100 

పకసమస్యాపూరణములు శతవిధాలుగా నున్న ఏకె కెకాంధ శతకము ఈ స సత్యవ్రత 

శతకము. 

వేల్పువంద ం 

వేల్చువంద దాసు గారు [వాసిన ఒకే ఒక నాటు తెనుగు శతకము. వేల్పు. 

వంద యన స్వామి శతకము. స శతకము నందలి సామి సింహాచలము పె 

నున్న నృసింహాన్వామి. ఈ సీసప పద్యముల శతకమునకు మకుటము * రెంట 

[తాగుడు తిండి మెట్టంటు వేల్ప'1 క్ష 

రెంట [తాగుడు ది పపము (ఏనుగు) 5 రెంటి [తాగుడు తిండి ఏనుగును తిను 

సింహాము ; మెట్ట ఎ కొండ (అచలము) ణ్ అంటుసేల్చు వ ఉన్నస్వామి. రెంట 

(రాగుడు తిండి మెట్లంటువేల్చు య సింహాచలస్వామి. బి 

ఈ వేల్చువంద యందు |ప్రసరించున వన్నియు తెలుగు వెలుగులే. బాన _ 
తెలుగుసీమపలుకులు ; వేల్పు వా తెలుగునేలపై మొలిచి నిలిచిన అప్పాలసామి ; 

ఛందము _ తెలుగు కలాలు మూస పోసిన సీసము; కవి _ తెలుగు పుడమి 

కడుపున పొడమిన కొడుకు. 

* తొలి చదువులే నిమ్న( దెలియక మళ్ళిన నాటుమాటల నిను స్థాటందరమ " 

(ప. 2) అని వినయముతో ఈ వేల్చును నుతించుట (పారంభించినారు. 

ఎలనాంగమిాందనే యెప్పట్ల నాకన్ను 

సెవారి యిడుమ నా బతుకు జున్ను 

కొంకక తిని (ఆగి కొ వుట నాపని 

యీల్క_లతో్డ నాశెందున నని 

నను నేంబాగడుకొంట నాపుట్టువు తెగులు 

లాంతి గొప్పకు నాతలంపు రగులు 
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ఎల్ల రికన్న నేనే యెక్కు_వనుకొొందు 

చే సిగ్గెడని Es నీల్లుచుందు 

ముదిసిన కొలంది గొజవలన్ మున్లుచుంటి 

నెందుకున్భన్కి-రాక యేనిట్టు లుంటి 

చెమల నీ తేగులమిఃక వలముకి తాల ప! 

రెంట్య-కాగుడు తిండి మెట్టంటు "వేల ఎ! —హ 6 

పరకాంతల పై మనసుపడుట, పై వారి కష్టములకు సంబరపడుట, తిని (తాగి 

మదించి తిరుగుట, లౌకిక ప్రభువులను వదలకుండుట, తన్ను తాను పొగడుకొనుట, 

ఇతరుల గొప్పలకు వెతచెందుట్క అందరికన్న తానే గొప్పయనుకొనుట, సిగ్గులేక 
నీలుగుచుండుట___ 

మంగలిచీలితలంగొజ్లు నేల 

నుబుసుపోవని పసి కుబుకుచుంటిః 

గొజగాసివారండ నం చెతిలియు సెటులగక 

గొం పమునోరికల్ గెనుచు నుంటి 

నోరువలేక పె వారిగొప్పకుం 'బెవ 

వులు విర్చి పంకెమాట లనుచుంటి 

గొలువులన్ దగవరి వళ వాలకమువేని 

వడింగాని కూళెల 6 గుడుచుచుంటి 
MM 

లా![8 మెప్పులకిటు (వా తల దొరకొంట్ 

సెబ్బరన్ దాంచి నావముంచి ఎప్పుకొంటి 

నన్న యెటుతే లెదో నన్ను6 విన్నయితఆిచి 

? టీ ఆమా ( అర ల్ రంటతకెగుడు లెండి మెట్టంటు వేల ఏ" ర లీ? 

అనిలేని మంగలి పిల్లి తల గొరిగినట్లు వనికిమాలిన పనులు చేయుచుండుట, 

పనికిరాని వాడనని శెలిసికూడ. గొంతెచ్ము కోరికలు కోరుచుండుట్క ఇతరుల గొప్ప 

సహింపలేక పెంకెమాట లనుట, సభలలో పెద్ద న్యాయవే త్త వలె వాలకము చేసి 
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అడ్డమైన గడ్డిని తొనుచుండుట్క ఇతరుల మెప్పులకొరకు [వాయుచుండుట, చెడు 

చెప్పక, తన మంచినే చెప్పుకొనుచుండుట ఆను భానములను దాసు గారు మాట 

వరుసకు తమ కాపాదించుకొనిరి గాని ఆందు సర్వమానవ మానసిక దౌర్చల్యము 

లనే సూచించినారు. 

ఎవరికిని లొంగక హాయిగా [బతుక గలిగిన, ఈ సృష్టిని తోచినట్లు వర్ణింప 

గలిగిన, కూడు కూటమి కూరుకుల విషయమున స్వేచ్చగా నడువగలిగిన, కష్ట 

సుఖములంచు ధైర్యముగా నుండకలిగిన, ఆన్నిటను నిండి విహరింపకలిగిన తవకు 

భగవంతునకు భేదము లేదని చెప్పుచున్న పద్య మిది 

ఏరికిన్ లాంగక కోరిన'క్లుల్ల హో 

యుగ ననయము నే మనంగలనేసి 

లూ నింగి నేలల సీపగ లీమాపు 

నా తోంచినట్లు పన్న6గలనేని 

కాడు కూటమి కూరుకులపట్ల నాకుల గా 

వలసీనటుల నడువ౭గలనేసి 

కలివులేముల "వేడుకల నిడుములంగూడ 

చే పాలివోవక ని ల్రునేని 

ఎందునన్ నిండీ నేనాడుకొందునేనిం 

(గిందుమోందుల' (గిక్సీర్పియుందునేని 

సివె చేనయి యలరనా 1 నిక్కు_వముగ 

ర0ంటతాగుడు తిండి మెట్టంటు 'వేల్చ! టు 41 

ఇన్ని కోరికలతో తోనున్నను, భగవంతుడు తన కేమియు సీయలేదని పడుచున్న 

బాధను తెలుపు పద్యము... 
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వకుపుతప్ప నాశేదియు నోజగా 

నానేనిత్డుత న్లల్లలేదు 

నా యొడ లద్దిగా నాకె కొంప యీ 

యెటుకువ గూడ నా కరవు తొడువు 
నా మొదలున్ దుద నాకూక్కుు ముచ్చట 

నే నెజ్లంజెప్ప లే రవ్వరై నం 

జిమ్ముచింకటిళలోనం జిందురాడుచు నుంటిం | 

డెలిసిన యటు తలన్ దిప్ప్వుచుంటి 

అకట యీ తెలి తెలివికాదిక నికముగ 

నమి కన్ నన్ను నిన్గ” ల్వనిమ్ము తండి | 

కలవరంబుల నిల్ప ! చుట్టలుంగుదాల్చ ! 

రెంట[ తాగుడు తిండి మెట్టంటువేల ఏ! —ప. ఉడీ. 

ఏకుపుతప్ప యొడలితో నింకేమియ నీయలేదట, ఆ యొడలు కూడ అద్దె కొంప 

యట, జనన మరణాది విషయములను గూర్చి స్పష్టముగ నెవరును జెప్పలేదట, 
. aa య లొ, నాతి నెట్ రా జ ర శ చీకటిలో చిందులు [(తొక్కుచు అన్నియు తెలిసినట్లు తల (తిప్పుచుండెనట, కనుక 

ఈ తెల్వి తెల్వి కాదు. అని భగవంతునిపై విశ్వాసము నివ్మాని కోరుకొనినారు. 

వండి యెొదిరికి నన్వడ్డించు మన్నాండ 

వంగదన్నే(గు నా కుంగడీను 

జోలలన్ గంటులన్ జోగాట్టు మనా జ 

వేయడ నన్ గను మూయనీపు 

లాంతి డప్పిస్టీస్చు మేతత్ నన్నా (జ 

వుడికెడు నా నోరు తడుపనీవు 

దుస్తు సూడులకు నన్షాండిగించు మన్నాండ 
అ Ka KE Yes హద వెప్పుబ్ల గుడ్డ నన్ గప్పనీవు. 
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ఫులుసులోని గంచువ'లెనన్ సలిపీనావు 

(బతుకు చవి తో-లమైన నన్నడయనీవు 

నన్ను 'నేడ్చీంప నిటు పన్నినాండ వేల? 

రెంట తాగుడు తెండి మెట్టంటు "వేల్చ ! ప ర్4 

ఓ భగవంతుడా వండి యితరులకు వడ్డించుమన్నావు. అకలళలీతో నున్న నాకు 

ఉంగడి కూడ నీయవు. జోలలకో పగలకో జోగొట్టుమన్నావు. నన్ను కన్ను 

మూయనీవు. ఇతరుల డప్పిని ఏ సమయములో నైనను దీర్చుమన్నావు. ఉడికెడు 

సీరు మాత్రము తడుపనీవు. శత్రువులకు దుస్తులు తొడిగించుమన్నావు. నాకు 

కప్పుకొ నుటకు కూడ గుడ్డ సీయవు. పులుసులోని గంజపబవలె (బతుకు రుచి కొంచెము 

కూడ నన్ను పొందనీయవు. నన్ను ఇట్లు ఏడ్పించుటకు పుట్టించినావా । అను. 

భావములు దాసు గారు వారేమా[తము సుఖిపడకుండ వారి జీవిత మంతయు లోకో 

నందమున కెట్లు వినియోగించిరో వివరించుచున్నవి. 

ఎది నాకు "లెస్సయో యేచజుంగన్లనః 

గోరని ఫోర్క_నంగుము చెనరున ప. 100 

అని అన్నదీ దాసు గారు శతకాంతమున అప్పాలసామిని కోరుకొన్న నరము, 

ఈ ముడి యూడున వీ నొటుమాటలఈ6 

బల్కించినాండవు బిర! ప నీకీ 

అను చరణము వలన దాసు గారు ఈ శతక రచన చేసినది పండిన వయస్సులో. 

ఇదీ సింహా|దీ అప్పన్నకు నై వేద్యమైన ' పల్కు పానకపు శతకము ". 

శతకములు కవుల ఆదర్శములను [పతిబింబించు ఆదర్శకములు, అక్కా. 

[శయ కవీత్వమునకు ఆ|శ్రయములు. ఈ లక్షణము డాసు గారి శతక స ప్తకము 

నకు కూడ శతశాతసమ | గ్రముగ సమన్వయమగు లక్షణము. 
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పబంధములు : 

దాసు గారు |వాసిన [పబంధములు నాలుగు___1. బాటసారి 2, Traveller 

$. మేలుబంతి, క. తారకమ్. ఈ నాలుగు [పబంధములు నాలుగు విధముల 

[పదింధములు. బాటసారి పద్య|పబంధము, Traveller జాటసారి [పబంధము 

నకు ఆంగ్లానువాదమైన |పబంధము. మేలుబంతి చాటుపద్య సంకలన [పబంధము. 

తారకమ్ సంస్కృత [పబంధము. మేలుఐంతి సంక లన! గంథ మగుటచేత ఇతి 
ఉట వృత్త |పసక్తి యుండదు. బాటసారి | పబంధమునకు ఆంగృపరివర్రన మగుటచే; 

Traveller |గంథములో స్వతం తేంతివృ త్త [(పసక్తి యుండదు. ఇక మిగిలిన 

[పబంధములు బాటసారి, తారకమ్. ఈ రెంటి యందలి ౯తివృ త్రము దాసు గారి 

సొంతమే. అనగా దాసు గారు [ప్రబంధ కథలను ఇతరులనుండి గహింపలేదు' 

ఆందువలననే ఈ [పబంధములు స్వతంత |గంథములై నవి. 

చాటసారి : 

బాటసారి నూటతొంబదియైదు పద్యముల నిర్వచన [పబంధము. “ఈ బాట 

సారిన్దేసి యాడుచుంబాడుచు నైలుగువారలకు నే వినిపింస మొదలిడినపుడు నా యీ 

డిరువదినాలుగేండ్లు * అను వాక్యము వలన ఈ |గంథమును దాసు గారు తమ 
ఇరువదినాలుగవ యేట |వాసినట్లు స్పష్టము. అనగా దాసు గారు దీనిని రచించినది 

1888 లో. ఈ పద్య (సబంధము మ దాసు నగరమున [ప్రముఖ న్యాయవాది 

అయిన (శ్రీ పనప్పాకము అనందాచార్యులుగారికి అంకితము, ఈ ఆనందాచార్యులు 
గారు National Congress President, Fellow of the Madras University 

Member of the Legislative Council, మొదలగు గొప్ప గొప్ప పదవులను 
అలంకరించిన |పసిద్ధులు. ఆచార్యులుగారు అట్లు లౌకిక |పపంచవ్యవహారములలో 

మునిగి తేలుచు గూడ సంన్మ్య్భతాం|ధాంగ్ల భాషలలో మంచి వె దుష్యమును 

గడించినారు. లోకము వారి కిచ్చిన “విద్యావినోది” అను విరుదము వారి సాహిత్య 

(ప్రీతికి నిదర్శనము. దాసు గారి హరికథను విని పరవశించి వీరు ఆంగ్లప(తికలో 
[పశంసించుచు నొక మంచి వ్యాసమును [వాసిరి, 6 దాసు గారి [పతిభకు దాసోఒహ 

మసి దాసు గారి పాదములను బట్టుకొని “మీ వంటి పండితుని నే జూడలేదు. 

5. బాటసారికి గూఢార్థము _ బాటసారి 

6. జీవిత రేఖలు, పు. - 19 
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నాయొద్ద మీరున్నయెడ నెలకొక వంద చొప్పున నిచ్చెదను. ఒక సంవత్సరము 

జీతము ముందుగ మీకిచ్చెదను. నా కోర్కె తీర్చి నా చెంగట మీరుండునటుగ 

ఖరారు చేసిన దప్ప మీపాదములు విడువను '” అని పట్టుపట్టిన (పతిభా పక్ష 

పాతులు, 

కభాసారము ; 

ఒక బాటసారి భార్యాప్కతులకో ఓడమీద |వయాణము చేయుచుండగా, ఓడ 

కొండకు తగిలి భిన్నమగును. వారు ఛిన్నాభిన్నమై ఎవరికి వారు ఎటో సము[ద 
ములో కొట్టుకు పోవుదురు. బాటసారి యెట్లో యొక యొ్వోను పట్టి యొంటరియె, 

భార్యాపు| తులను గూర్చి కొంతతడవు శోకించి, ఒక కొండ|పక్క_ గల సెలయేటి 
యొడ్డున రేయి. వడుదాక ని|దించును. చం[దోదయముకాగానే లేచి భార్యాప్క తుల 

కొరకు యేటియొక్షున పులుగు మూల్గులు, బెబ్బులి బొబ్బరింతలు వినుచు అడవిలో 

నడిరేయిదాక నడిచి ఒక సూదికొండను చేరుకొనును. అక్కడ (పాద్దపాడుచు 

వరకు సొమ్మసిలి లేచి, కొండకవతలికి చేరు ఒక లోయ వెంట పోయి ఒక చెరు 

వును చేరి ఆ తటాకమున స్నానము చేసి సూర్యున కర్ష్య మిచ్చి, అక్కడ 
దొరకిన దుంపలను నమలి, తీయని నీరు (లౌగి ఒక గాన్గుచెట్టు సీడను కూ ర్చుం 

డును, అంతలో అక్కడకు నీరు త్రాగుటకు వచ్చిన ఏనుగుల గుంపును జూచి 

ఒక మజ్జిచెట్టు కొన నెక్కును. ఆ చెట్టుపెనుండి ఒక ఉన్నతాలయము జూచి 

సంకోష ముతో (కిందికి దిగి ఒక మేటి పూద్ నోటను జూచి ఆనందించి రేయివడిన 

"వేళకు ఏడంతరవుల ఇరువది యెనిమిది గదులు గల ఆ దివ్యభవన సమీపమునకు 

చేరి లోనికి (పవేశించి అచటి వింతలకు అచ్చెరువందు చుండును. ఇంతలో ఒక 
గంట కంగుమని (మోగును. మేడలో వింత వెలుగులు తోచును. అంతలో నొక 

పాదునాహి చెలువలు కొలువగ స్నానమాడి, దె దైవ|పార్థన చేసి, ఉన్నట్లుండి 

పలుకు లెవ్వియు "లేక (మాన ఎడీనవాని 

నార్హి మూ రీ | ఛవించిన యష్టులున్న 

దిస్స'మొలవాని మిక్కి-లి డన్సియున్న వాహ 418 

ఈ  బాటసారిని చూచి. ఆశ్చర్యము చెంది. ' ఓరీ 1.-నీ వెవ్వడవు ? ఏ తీరున ఈ 
_మిద్దెను చార గల్లినాడవు ? కంట తడి పెమైద'పే పేల? నీ యారు పేరు విన వేడుకగు 

7. నాయెజక, పు. 181 
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చున్నది. తెల్పుము ” అని దువ్వలువ నొసగగ్క, బాటసారి తన విషాదగాథను వివ 

డించును. ఇతని గాథకు [పభువు జాలిపడి “సీవలె సీవారు కూడ (బతికిరేవె . 

ముందు మేలు జరుగవచ్చును ” అని యోదార్చి బాటసారికి వసకుల నేర్చాటు చేసి 

చెడలును, బాటసారి వెన్నెలలో వేడ్క_ నోలలాడు స్త్రీలను జూచి అనందించియ 

భార్యాప్మకులు గు ర్తుకురాగా బాధ పడును. మరునాడు పాదుసాహీ గుబ్దము పై 

"వేటకు బయలుదేరి, బాటసారికి గూడ నొక గుజ్జము చూపించి వేటకు రమ్మని త్సి 

కొని వెళ్లను. వారు ఈమె బల్లైము, తుపాకి. బాకులకో, జాగిలము సహాయముతో 

కొమ్ము పందిని పులిని శేటాడుదురు. బాటసారి చేట నె నై పుణ్యమునకు [ప్రభువు 

పరవశమై అతనిని తనయొద్దనే యుండుమని యనును. తరువాత |పభువు బాట 

కి తన పట్టణమును పరీకింపుమని యనును. బాటసారి ఆ నగరవె వైభవమును 

చూచియు భార్యాపుకులపై దిగులు వలన సంతసింపలేక, ఒకనాడు రాజు 9 చెంతశేగి 

అకటా! రోగికి విందొనర్సునటులి వందించు భాగ్యంబు రి 

తృకడా చెల్వనుబాన నేటి వలవంతన్లుందు వీ సంగడీ 

నికి రాజో త్తమ! యార్త బాంధవుంజవా నీ (పావు పోనాడి సే 

నిక నెంబేంగుదు ? నాలుబిశల మేనే తీవనన్ జూవెదన్ * . 

టాపు 6 

అని తన బాధను చెప్పుకొ సును. అంత (వభువు * సీవింక బాధపడ పనిలేదు, 

సీ కొక మేలుమాట చెప్పెదను.  సీవారిని వెదకుటకు నేను పంపిన బంట్లు ఇప్పుడే 

తిరగి వచ్చి, పసి పడతియు నీ పిల్లి వాడు ్రైతికేయునా న్నారని చెప్పినా నారు. అని యన, 

బాటసారి వ్యాఖ్య కసాధ్యుమై మెన "మహానంద మొందును. అంతలో నాగక రాజు 

= సీ మగువ గంటకంబము పై యెద్దియో (వ్రాసినట్లు క కూడ తెళిసివది. " అని చెప్పి 

సారిసి అ (ప్రదేశమునకు తీసికొని వెళ్లను.. ఆ |వాతలను చదివి, అక్కడి 

వారు వ చెప్పిన గు ర్తులనుబట్టి, (వాసిన శ్రీ తన భార్యయే యని నిర్ణయించుకొని కొండ 

'తెరగున 'పొంగియ, తన కేమవార్త తన భార్యకు తెలియదు, గదా అని మరల 

దుః ఫించును. 

(ప్రభువు ఆతనిని బుజ్జగించి కొంతతడవు వేడుకలతో గడిపి యొంటిగా నొక 

పూవుకోటలో నికి తీసికొని వెళ్ళి ఇట్లు అనును*, . 
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* కనదగిన వింతళాస్త్రము జతపడినపుకు త _త్త్వజ్ఞుడు పొంగునట్లు నిన్ను 

గన్నది మొదలు నేను గూడ నట్లు పొంగుచున్నాను. మా వంగడపు విషయములు 

స్ు కొన్ని చెప్పెదను. ఆ యేదురుగా వచ్చెడువాడు నా అన్నకొడుకు. నన్ను. 

తం|డికన్న ఎక్కువగా జూచును. మా అన్న రాజ్యమును .కొంతకాల మేలి 

నాకిచ్చెను. నేను ఈ అన్న కొడుకున కిచ్చెదను. ఇతడు నా కొడుకున కిచ్చును. 
ఇది మా వంగడపు పాడి. మజతీయొక విషయమేమన, నీ భార్య యున్న నగరము 

నకు రాజు ఈ కుబ్దవాని మేనమామ, కాని మా పద్ధతులు అతనికి నచ్చక మాతో 

జగడము పెట్టుకొ నినాడు. అతనికి ఒక పుతిక యున్నది. ఈ కుట్బవానికీ ఆ అమ్హా 

యికి జత గూర్చుటకు మా మనస్పర్థలే అడ్డుగోడలై నవి. వీరిరువురు ఒకరినొకరు 

గాఢముగా |పేమించుచున్నారు. ఈ కుజ్జవాడు నిద్రాహారములు మాని తన మర 

దలసు గూర్చి ఆలో చించుచున్నాడు. ఆ మరదలు కూడ బావను తప్ప మరవ్వరిని 

కట్టుకొననని పట్టుపట్టినది. మా అన్న కొడుకు ఆ నగరమునకు ఒంటిగా నరుగ 

దలచుచున న్నాడు. మా అన్న వీనిని నాకప్పగించినాడు. నేను నీ కప్పగించుచున్నాను. 

మీ రిరువురు ఆ నగరమును చేరి మీ స్త్రీలను గూడి సుఖముగా రండు, మీరు 

వచ్చినవెంటనే నారాజ్యము నా అన్నకొడుకున కిచ్చెదను. మనము ఆత్మారాము 

లమై వనమున 'కేగుదము. " 

అని బాటసారిని, రాకుమారుని రాజు ఓడ రేవు వరకు వచ్చి సాగనంపును, 

రాకుమారి (వాసిన వలపుజా బును రాకుమారుడు బాటసారికి చదిని వినిపించి చింతించు 

చుండును. చాటనసారి రాకుమారుని ఓదార్చి గడియారము సన్నెండు 'కేసెనని అశనివి 

నిద్రపుచ్చి, తాను భార్యాపుశులను, గూర్చి ఆలోచించుచుండును. కెల్లి వారుసరికీ 

ఓడ నగరము చేరును. వారు ఒడ్డునకు రాగానే, నురదలై న రాకుమారి చెలిక శె శెలచే 

ఉంగరమును గు చ్రుగా ప పంపి తన బావను పూదోట మేడలో దిగుమని కబురు పెట్టును, 

చెలిక తెలు రాకుమారికి ఇతనిపై గల _పేమను వివరించి, రాకుమారునకు వేడ్క 

లన్నియు జరుపుచుందురు, రాకమారునకు వసతు లన్నియు చక్కగా జరుగు 

చున్నందులకు బాటసారి సంతసించుచునే భార్యాపు తులు గుర్తుకు వచ్చి బాధపడు 

చుండ రాకుమారు డోదార్చును. ఇంతలో ఆకసమున మబ్బులు [కమ్మి వ వాన కరి 

యును. ఇంతలో వారున్న మేడదరికి ఒక్క బాలుని రొమ్మున గదించి యొకతె 

వచ్చును. ఆ స్త్రీని తన దాదిగా ఆ బాలుని కొడుకుగా బాటసారి గుర్తుపట్టి 

ఆమె చెంత కేగును ఆ స్రీ గూడ బాట సారిని గు ర్రుపట్టి * అయ్యా | ఇఛటి 5 రాచ 
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కూతురు మా మొట విని మమ్ము పెంచుచున్నది. నీ పడతి నిన్ను వెదకి వెదకి 

విసెగి చితిలో పడి చ త్తునని నేడు గట్టిపట్టు పట్టినది. నీ యింతి వంత యెంతని 

చహ్న్మగలను? నేను ఈ పిల్లవానికి చల్లి యిడుచు ఇచట తిరుగుచుండగా నింతలో 

వాన రాగా బిరవిర ఈ మేడ చెంతకు వచ్చినాను, మా నోము పంటవలె నీవు 

కనవడినావు అని చెప్పును. బాటసారి ఆశ్చర్యానందములకో తన మేలును తన 

భార్యకు తెలుపుమని కుజ్బవాని నెత్తుకుని ముద్దాడి తన బాలుని రాచకుమారుని కిచ్చి __ 

మునుపు నీటిలోన మున్షి యూపిరి యాజ 

కున్న మాడ్కి- నిడుమ లొందుచుంటి 

ఇపుడు పైకీందేలిన పగిది మ్మా పావు 

వలన మించి మంచి (బతుకు గంటి — ప. 176 

అని సంతసించుచుండగా, బాటసారి భార్య వచ్చుచుండుట గమనించి రాకుమారుడు 

[పక్కకు వెళ్లును, వెల్లును వెనొ-ను చందమాను చందమున తన యిల్లాలు 

దాదిని ముందిడుకొని రాగా బాటనారికి కనుల పంకువయ్యెను. ఆనందముతో ఆ 

యాలుమగలు కౌగలించుకొని ముచ్చటించుకొని, వెనుకటి వంతల గోల యేల ః 

మనకు హాయి నందించిన రాకొడుకిడుగో అని చూపించి వానిని చేరుదురు. రాకుమా 

రుడు కూడ పరమానందముతో * మామను చూచితిని, తన కాతును నా కిచ్చుటకు 
నొడబడినాడు. అంతేకాక పెండ్లి మన నగరములో చేసికొనుటకు కూడ నంగీక 

రించినాడు' అని శుభవార్త చెప్పును. ఇంతలో రాకుమారి “దివ్వెల యందున( దనరు 

మేటి తెలి మతాబు వలె ' పెండ్తి కూతురు హౌొయలతో వచ్చును. ఇట్లు చాటసారి 

భార్యాపు|తులకో, రాకుమారుడు (ప్రేయసితో . సంతోషసాగరములో నోలలాడుచు 

సాగరమును తరించి స్వనగరము చేరుదురు. |పభువు నవదంపతులన్ము పునర్నవ 

దంపతులను జూచి సంతసించును. ఇది కథాసారము. 

డాసు గారే ఈ (గంథ రచనా లక్ష్యుమును పీఠికలో ఆంగ్లము నందు 

వివరించినారు... 

= The story embodied in this book is an allegory of human 

life which begins in sheer ignorance and ends in perfect know. 

ledge. Inwriting this small poetical work my main object had 

been to present to the Telugu reading public an attempt at some 
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thing original as to plot, coupled with vividness of natural des- 
criptions told in easy Telugu devoid of all the artificialities of 
the usual ornate style. This system, | venture to hope, would be 
acceptable to cultured readers whose tastes have been mellowed 
by the ever-advancing modern literature of the West.’ 8 

ఈ వాక్యములు తెలుపు బాటసారి (గ్రంథ రచనలో గల దాసు గారి |ప్రధా 
నాశయము లివి___ 

గ్ చాలి. న జి $a A “9 a 1. ఇది పాళి త్య [సపంచములో (ప్రసర్ధి చెందిన Allegory అను (ప్రక్రియకు 

చెందిన రచన 

2. దీనిలో నున్నది మూలచ్చాయలేని [కొ త ఇతివృ త్రము. 

8. .కృతిమత్వములేని సరళ సుందరమైన తెనుగు భాషలో | పకృతిదృశ్యముల 

వర్ణ నము. 

పెకి కన్చడు సామాన్యార్థము లోపాటు మటియొక గూడార్థమును గూడ 

అందించకల రచన Allegory. ఇది ద్వ్యర్థికావ్య జొ తికి చెందదు, ద్వ్యర్థి 

కావ్యములో (పతి సదము రెండవ. అర్థమును బోధించి తీరవలెను. Allegory లో 

(తి పదము బోధింప నవసరము లేదు. కాని తి సన్నివేశము, (సతి [పథాన 

కథాంశము, (సతి హార (తి దృశ్యము సామాన్యార్థముతోపాటు గూఢార్థ బోధక 

సమర్థకము కావలెను, ఈ గూఢార్ధము ద్వ్యర్థి కావ్యములో ద్వితీయార్థమైస వాచ్యా 

రము వంటిది కాదు. రసవక్కావ్యాలలో దర్శనమి మిచ్చు అర్థాంతరము వంటిది 

అంతకంటె కాదు. రసవత్కావ్యాలలో అర్జాంతరము గంథాదినుండి. (గంథాతము 

వరకు వ్యాపింపదు. Allegory లో కథాది నుండి కథాంతము దాక అర్థాంతరము 

వ్యాపించి తీరవ లెను, [సతిపదార్థము లకో బోధించు సామాన్యకథతోపాటు మట్ 

యొక పఠమార్ధమును గూడ సాధించు రచన Allegory అని. తాత్పర్యము. 

గూఢార్శము (పతి పాళకునకు నందుచాటులో నుండు నంశము కాదు. కవి 

శకి. కి సామర్ధ్యములను కొలవగల పాఠళకునకు మ్మాతమే _ కాలుకుడుపడు' నంశము, 

ఈ కష్టము పడలేక పాఠకులు తమ శక్తిని ని గహింపలేరేమో యను భయముచేశ 

ఇ “Author's Preface యా బాటసారి 
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దాను గారే ఈ బాటసారి [గంథములో వారు నిక్షిప్తము చేసిన గూఢార్థమును ఇట్లు 

బహిరంగ పజిచిరి. 

“బాటసారి మాయాగర్భనరక విము కు డగుచు. బూర్వజ జన్మవాసనస్టింతింప6 

దొడగిన యాత్ముండు. దారసుతులు విద్యావి వేకములు, మహోదధి సంసారము. 

ఓడన్నగిల్చిన కొండ పాపము. సూది కొండ | పకృతి, సరోనదీ పక్కణసీమలు 

జా|గత స్వప్న సుషప్త్పులు, ఏడంతరవు లేడురంగు లిరువడెనుమిది గదులు గల 

యొంటికంబము మేడ సప్తధాతువులును సపోపాయములు, అరిషడ్వర్గములు, పంచ 

కోశములు, నాలుగు పురుషార్థములు, [తిగుణ వికారములు, [పవృ త్తి తి నివృ త్తులు, 

[ఐహ్మపదవి. కంది ముపాధి, రాజదంపతులు జ్ఞానవై వె రాగ్యములు. చెలికత్తె 

లష్టాంగములు. తొలి రాజధాని యెహి కము, రెండవ రాజధాని యాముష్మికము- 

గంటకంబము కర్మము. [వాత శాస్త్రము. నూత్న వధూవరులు భకి క్రీ(శద్ధలు- 

వలప్పజా బుపవిష త్తు బాట సారికి స్వదార సుత పునస్సమావేశము కైవల్యపా ప్రీ పి 

గుజ్జము బుద్ధి. జాకు( దుపాకి బిల్లె మీటెలు సాధన చతుష్టయ సంప త్తులు. .పులి 

పందులు రాగద్వేషములు. 'జౌగిలములు (వతములు. ఆసవము దీక్ష... దాది 

సం|పదాయము. గడియార మాయువు. ఉంగరము | పత్యభిజ్ఞానము. వాన డేవతా 

ప్రసాదము. మామ గురుడు. బావ సఖుడు. వి|భాంతు(డై బద్ధుడగుచు([బద్భు(డై 

ము క్తుండగుచుంట యాత్ముని సహజ [కీడలని బాటసారి కథ కంతకును వేదాంతవర 

ముగా నర్భమిట్లూ హ్యము, 9 

దాసుగా రిట్లు ఈ బాటసారి (గంథము నందు వారు నికి పము చేసిన గూఢా 

రములను వారై బహిరంగము చేయకున్నచో, ఆ గూఢార్థములు ) గూఢార్జములుగనే 

యుండెడివేమో వారు వివరించుటవలన రూఢార్థములై నవి. 

ఈ (గంధ రచనలో దాను గారి గూఢార్థము పై నున్నవే కాని పైకి కన్పడు 
కథార్థముపై లేదనియు, ఆ కథాసారము నంతయు నొక్క వద్యములో నె నను జెప్ప 

వచ్చునని "వారు భావించి రనుటకు___ 

ఒక్క మహానుభావుండు మహోదధి యానము చేసీ ము ముప్పునళ౯ా 

దక్కి- తొలంగివోవు నిజ దారసుతార్థమునై సరోనదీ 

పక్క_ణనీమల౯ వెదకి వారలు స్థిత నుంట గాంచి పెం. 

పక్కెను బాటసారి యయి యిక్కీ-థ'పేర యశో విహోరియె 
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అను |గంథ (పథమ పద్యమే |పత్యక్షాకర సాత్య్యము. ఇక ద్వితీయ పద్యము 
నందలి 

ఎచ్చటి నుండి నేనిచటి శెట్టుల వచ్చింతి ? గన్ను "లెంతయున్ 

విచ్చిన గానరాదిదియు నిక్క-మ యేమిటి పెద్దమోత నా 

క చ్చెరువై వనంబడుంగటా ౪ —ప లై 

అను శంకలు బాటసారి |గంథ కథానాయకుడైన బాటసారివి మ్మాతమే కావ, 

ధరణిపై పుట్టి జీవితయా[త సాగించెడు బాటసారు లందరకు తరాలనుండి తీరని 

ఈ బాటసారి కృతి నిర్వచన మగుట మానవుడు తరతరాలనుండి కలుగు 

శంకలకు తాను నిర్వచను డగుటయే. ఈ కృతి నిర్విరామముగా సాగుట మాన 
వుడు సాగించు నిర్విరామ జీవికయా [తకు సూచనమే. ఈ [గంథములో వచ్చు 

బాట సారి, అతని దారాపు కులు, పాదుసాహి, అతని అన్న కుమారుడు అన్నకుమా 

రుని మామ, మజదలు, దాది మొదలగు పాత లన్నియు నామరహితములే, ఇట్లు 

ఒక్కా పా|తకు కూడ నామము పెట్టక పోవుట సర ప్రమ దహ్మనము అను అదై పతే 

త క్త్వదృష్టికి సూచనము. 

ఇక రెండవ ఆంశము, ఈ [గంథము నందలి కథ యంతయు కల్చితము. 

దాసు గారే పీఠికలో “ఈ బాటసారి కథ స్వకళల్చితము గాని యింకొక భాషా కావ్య 

మున కనువాద మెంతమా|త్రముగ్గాదు.' * అని (వాసినారు. కథాసారమునుబట్టి ఈ 
భాటసారి పద్య|పబంధము ఏ భాషా గంథమునకు అనువాదము కాని స్వతం[త కథా 

_గంథమని నిస్సంశయాంశము, ఆంగ్ల భాషలో గోల్లుస్మిత్ (వాసిన *టావెలరు' 

అనుదానికి దీనికి నామసాదృశ్యసంబంధముతప్ప మజేవిధమైన సంబంధములేదు. 

అఆంధాంగ్ల వంగభాషా విశేషవిదులై న (శ్రీ అమరేంద్ర గార్కు ఈ బాటసారి 

[గ ంథ మందున్న 

“కర గారడి సూర్యుండ ! యబ్బురంబుూ 

గద (బతుకువలె సీ కర కౌశలంబు . 

క. బాటసారికి గూఢార్థము - బాటసారి 
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అల్బభౌమంబులన్లూప్ యధిక దివ్య 

ములను గన ఎట్టనీయక మోసపుచ్చు" ఆపు 21 

అని తన కకులి నిచ్చిన లోకభాంధవుడని గూడ గమనింపక బాటసారి పలికిన 

నిష్టురపు పలుకులు, ఆంగ్ల భాషలో Rev. భ్రాంకోవెట్ (1775_1841) |వాసిన 

Death and Night అమే సానెట్లోని_ 

Who could have thought such darkness lay concealed 

Within thy beams, O Sun! or who could find 

While fly, and leaf, and insect stood revealed 

That to such countless orbs thou madst us blind? 

If light can thus deceive, wherefore not life ? 

అను చరణముల పారణము వలన చేసిన పరవశానుకరణ మని పరిశోధించి పట్టు 

కొనినారు. పే 

ఇది అనుకరణ మన్న, దాసు గారి మాటలను శంకించిన పాపము తగులు 

నని యనుకొన్న, ఇక ఈ సంవాదమునకు ఆనందవర్ధనుని “సంవాదిన్య ఏవ మేధా 

వినాం బుద్దయః”11 అను వాక్యమే శరణ్యము. 

ఇక మూడవ అంశమైన [క తిమత్వములేని, సరళ సుందరమగు తేట శెనుగు 

భాషలో |పకృతిదృశ్యముల వర్ణనము. 

(గంథాది నుండి గంథాంతము దాక తేట తెనుగు బాస మూసలో పకృతి 

దృశ్యములు మాటి మాటికి దర్శన మిచ్చును. వేసవి యెండ (ప _ 12), సూర్య 

కిరణ చి[తములు (ప - 21, వెన్నెల (ప _ 14, వెన్నెలలో ఆటలు (ప - 586), 

[పభాతకాలము (ప - Bl), నడికిరేయి (స _ 185), తొలకరి (ప య 168) మొదలగు 

[పకృతి బయట పె పెట్టు వన్నె చిన్నె అన్నియో ఈ చిన్న [గంథములో మిన్నగా 

నున్నవి. 12 

ఒకటి రెండు ఉదాహరణములు.___ 

పించియంబుల విప్పి పెండ్లి యాటల నొప్పి 

యాడు నట్టువవిట్ట జోడుయజూాచి 

10. సారస్వత నీరాజనము - పు - 715 

11. ధ్వవ్యాలోకః -- చతుర్ధ ఉద్ద్యోతః — 10-11 కారికలనడుమ 

12. ఈ పద్యములు వర్ణనావైభవము' అను అంశము చెంత చేరినవి 
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తన మిటారికీ జంబు తలీకుబాకు విడేంబు 

వాడుకోయినమిన్న చాడఊజూచి 

పడంతి తోడుత నచ్చ పండుగుజురు ముచ్చ 

టోడుచు౭ దిను ' చిల్మావ్దెయాచి 

క్ర మృ'కేనల మెక్కీ- 

పాడు కేదుమ్మెద కోడం 

అంత గంతుల హాచ్చి రవంత నొ చ్చి 

చేర్చ Ne) యనుచు మెచ్చి నిట్టూా క్పువుచ్చి 

బయలు కారశులకుజొచ్చి హోయలు విచ్చి 

నచ్చ సాగలుదునుంటియజాన యిటువచ్చి పు కో 

దాసు గారి శ నీళ్ల కై లూషీహానమైన ఈ సీసము నందలి అంశములు, [పకృతి 

రూపాల "శోభకు అక్షరరూపాంతరీకరణా లేకాక, భార్యవియోగముతో బాధపడుచున్న 
బాటసారికి ఆనందముకోపాటు విరహోద్దీపకములై న ఉపకరణములు కూడ, 

చిలుక బూంచులకుల్కి. జిలివిలిగా బల్కిా 

సాబెలుగా€ దిన్న చన్టీబువ్వ 

చిజుజగపములోని బిజబిఆం బొత్తూని 

తనివితీళక యాడు డాగురింత 

సు పంతేములాడీ బాగుగా గవంగూడి 

= మెలపునలాడిన మేలుకోలు వ 

అంటు జంటగంగట్టి దంటగా సిశ్వెట్ట .. 

నిలుపు సంహగగున్న తొలిసమ 

ఆనవాళ్ల వి నన్ను గన్నారం జూప 

కేలపదేంచిన = గాలి (ప్రోగు బొమ్మ 

మనస్సు వచ్చిన యట్ల నిన్మకలుకొల్చ 

_ బొగలుచున్నది నిక ,-ంప్పు బొంది యిచట . ప. 118 
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నిను కౌప్పుపాశు న గనకున్న నోర్యని 

కన్నులు కాయలు కాయ వలె 

వీ మాటలన్ గనీంతే విన చేరని 

ములుచ చెవులు చెట్లు మొలువ వలసె 

నీదు పేర్చవి గొంట సిముస మేనియు మాన 

నటి నాలుక గడి కట వలసె కు ఉ టె 

కటకటా నాదు మేల్మి బంగామ బొమ్మ, 

నా (బతుకు పట్టం యచట నున్నావొ, వాలు 

కన్ను “గవ పీకు వరదలు కార్చు చెస్టు 

కుందు చున్నా వొ, యిపుడు నన్నుందలంచి ప. 160 

ర గ సదారరిల్ ని ,సతిపద మ కాదు, (పకి పాద భావము కూడ మైన 

శృగారము, వై యుక్తి కానుబంధస్యరణను ఈ రెండు ప పద్యాలలో కన్స్డు కొం త్త 

దనము, 

ఇట్లు కృతిమ వాతావరణములేని వర్షనములకో ఆదినుండి అంతముదాక ag) | | 

దాను గారి లేఖిని దాసు గారి మాటకు కట్టుబడి దాస్యము చేసినది. వారి అను 
మతితో Ch స్యము చేసినది, 

దాసు గారు ఈ బొటసారి |గంథ రచనకు పెట్టుకొన్న నియమములు 
మూడు కదా. గూఢార్థకావ్యముగా చెస్పవలెననుకొన్న మొదటి నియమము (గంథ 

[ప్మక్రియకు, స్వతం కేతివృత్ర తముకో నడిపింపవలెననుకొన్న రెండవ నియమము 

గ ంథకథక్యు క ఫ్ర [తిమత వ్ రహిత మైన సులభస సుందరముగ [(వాయవలెననుకా న a] 
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Just like the fadding moon and the morning star on the 

firmament my lady with the child might be perchance tossed over 

the sea surface devoid of their beauty. 

తెమ్ము వాలిన ధర్మంబు తగదటంచు6 

చలల నలరించు తమ మొదఖులను గావఈి 

బూని ఇజా౭దిన నీడల ముడు౯చుకొసియొం 

CT, WY కాదిపంబులు నజిమింట థానులవె పె వ 29 

The trees retracted their stretched shadows as if saying 
that one’s own property should not be used in charity elsewhere 

at the cost of self; and the sun shone in the niiddle of heavens. 

నిశౌాయటంబడు నాదట 

చేకూన ననుకొనకేదు చీకటిగా నిం 

చాక నగపై నంతేయు 

నాశలి నిద్దురలు దవ్వులయ్యెన్హుమోా — ప. 181 

| deemed not myself the goad fortune would happen that 
| could enjoy in your embrace. Everything appears as dark 
hither. Look at, hunger and sleep became afar. 

నింగికింజెలంగి తుడలం గలిపి పందిరి వ 

"లం గవని వీజల నొనంగు బలు వోంకల్ 

సంగడీ చెసంగి నల వంగముల కొవు లల "బె 

నంగి కొనసాగు పిచఊముంగాలు పష్యటాకుల్ 

రంగు మెయి పండు గెలలం గలి నచ్చనల 

వంగిన యనంటుల బెనాంగయిన మోాకల్ 

ముంగలరంబొాసంగయజలువం నొనుచు నంటు వెన 

యంగ బరవొాపలు పెజుంగులగు (మాపల్ యక 77 

A large area palm groves reaching the sky with their joined 
heads for using a frams and giving shadows, accompanied the 
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betel leaf creepers increasing coupled with the boughs of the 

elobe plants impriving tops, the grovers of the plantains bowing 

down with ripened bunches beautifully leaning over the ladders, 

and shining in front the various huge trees enhancing with their 

grafts grown by the assistance of cool associations 

Ey le, | జర అ తద. జవ మా 
క్కల్ సవ గదు జొంని సందడుభొన ౩6 

మీ 

నపురపు దెంవ్ళం జం దుః డెప్పుమోఖణె 
> ణి 

కొండి యంతయు మెండుగ “ఇండి వాజు6 

బండు కన్నెల కన్నుల పండువయ్యె బు. 14 

The sea roared with jolly laughter, the moon shone like 

camphor fagot the mountain became silverised, and the full moon 

light was an eye feast. 

ఇటు అంగానువాదణు సాగినది. ఈ ఆంగానువాదము దాసు గారి ఆంగ 
ఖో ey my Cag) 

i) Wm మ 

-మేలుబంతి ; 

ఇది దాను గారు అప్పుడప్పుడు చెప్పిన చాటుపద్యముల సంకలన [గంథముం 

ఈ సంకలన గంథమును దాసు గారి జీవితకాలములో అచ్చొంతిపకయున్నను, 

దాను గారే దీనికి మేలుబంతి యని నామకరణము చేయుట వలన ఒక |గంథముగా 

కూర్చి ముదింపవలయు ననెడి ఉ ద్దేశ్యమున్నట్లు వెల్లడియగుచున్నది. 

మేలుబంతి యను పేరునకు అర్థములు 'ఒజ్జదింతి, ఒరవడి, మేలైన పం క్తి, 

ఈ చాటు [గ్రంథము మొన్నమొన్నటిదాక (1811874 ము|దింపబడక చాటుగా 

నుండుట మహతీ (గంథములిపై కకాడ ఆం|ధమహాజనులికు గల అలక్షుద్భషికి 

దృష్టా తము, 

ఈ సంకలన |గంథమునకు పంపొదకుతై న ఆచార్య యస్వీ జోగారావుగారు 

సంషాదకీయములో :_ 
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“హరికథాపితామహులై న (శ్రీ దాసు గారు హరికథలనే కాక నైక కృతులను 

సంస్యతాం ధము లందు గ ద్యపద్య గేయాత్మకములుగా రచించిరి, అండీ ' 

బంతి యొకటి. ఇది యొక చా బు (ప్రబంధము వంటిది. ఇదమిళ్ల ముగా ఒక విష 

యముపై ఒకనాడు నావధానముగా రచింపబడినది కాదు. ఇందలి పద్యము లనేకము 

అప్పుడప్టు డనేక జీవిత నన్ని వేశములలో సందర్భములలో అలవోకగా చెప్పినవే 

అందాశుపుపాలే అధికము. అందు కొన్నిమాతమే ప తికలలో [(పకటితము ముల నవి. 
వూ 

అసలు కొ బ్రిమ్మాతమే యుపలబ్ధములు. అంటి పెట్టుకొనియుండు అల్లుడు 
(aa) Cae) 

కే ఉపావ్యాయుల అప్పలనరసయ్య గారు హరికథల 3 పంచేయునప్పుడు 

హాంగుడారుగా వెంట నుండిన శిష్యులు గణపతులును గురునాథులునై రి గనుక ఈ 

చాటు భారతము మన కీపాటి యైన దక్కి నది. 

we 

అసలిది యీనాటి కీ బ్లచ్చు మొగము చూచుటకు మరియొక మహా తర నిమి శిక్ష 

| గలదు. అసూర్యంపశ్యలయ్యు బహుధా కీటక విటాధముల నితాంత దంత 

ములకు గురియై ఎక్క చెక్కండా విడ్రివిడిగా పడియున్న ప్మతసుందరులను హారి 

నరకాసుర కార నుండి నా నారాజ సరోశాక్తులను విడిపించినట్లు పట్టుకొని వచ్చి నాచేత 

త్రము 
ద 

కతవ 

పాణీ [గప హాణము చేయిం రు శ్రీ కరా ఈశ్వరరావుగారు. "15 

అను చమతా త్కాార గర్భితములైన ఈవాక్యపదీయ భావముల వలన ఈ [గ్రంథ 

ఈ |గంథమునకు “మేలుబంతి” యను నామకరణము చేసినది దాసు గారే. 

కాని గజిబిజిగా నున్న ఆ చాటు పద్యములను విషయముల జిగిబిగులను బట్టి పం 

(డెండు విభాగములుగ విభజించి, ఆ విభాగములకు “ స్తబకము' "లను నామకరణము 

చేసినది సంపాదకులై న ఆచార్య యస్వీ జోగారావు గారు. 

నిలో నున్న _స్తబకము లివి _ 1. దై వస్తుతి స్పబికము, 2. |పభు[పశంసా 

_స్తబకము, కి. మహ వ్య క్తి [పశంసా స్త సబకము. శ విద్వ[త్పశంసా స్తదికము, 

క్ట దేశ పశంసా స్త సబకమ్ము, క. సంగీత = సాహిత్య స్ప సబకమ్ము 7. వర్ణన 'స్తబకము, 

8. హితోపడేశ స్తబకము, $8. అనువాద. స్తబికము, శ్ మజణీ[పవాళ స్తబకము. 

13. మేలుబంతి - సంపాదకీయము - పు. 1, 2. 
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డెషణుతి సబకమ నందు గజముఖ, సూర్య, బాలా| తిపు సరసుందరి, పెను 
Than wml అనాలి 

గ్గొండ కన్యకా పరముశ్యరి మొదలగు డె వతములను గూర్చి చెప్పిన పద్యము 

[(వభువ్మపశంనా ౩ సబకము నండు దాసు గారి [పతిభకు (పణమిల్లి విన విజయ 
అజా! 

నగర, మెసూర్కు సెతూరు పుదుకో_ట, జయప్పరము, పిఠాపరము, సంగమవలన 
Chom 

చలపలళి, ఉరాం, బొబ్బిలి తువి మొదలగు నానా పభువుల [పశంసలున వి. 
pry శా టో ౮ 

శ్రీ అలక నారాయణ గజపతి మహారాజుల పె చెప్నిసె పద్యములలో వొకటి _ 
మలా 

నో 

శావకీన రసికళాం స్తువ న్ని 

నియతవేళాద త్త నిత్వస కాన్న న లి 
నర్పితా స్తే పే భవంతం నువ స్త 

జాగరూకా _స్వదుద్యోగిన్ భక్షి వ 

శాస విభాసుకాన్త్వాం భజ ప్త 

పరమ సువ్భాక్సా)ణ శూంధవాః కింకరాశి 

స క్వేపి యుప, ద్టశొక్చర న్లి 

డాతృ పర §' (పవిమల స్వతం్యతచర్య ! 

రసిక శేఖర ! దివ్య సూర స్థకుల నృవర ! 

తం చిరంజీవ సజ్జన తాం సచదావ 

అః hs అమె అల జమ. | ఖం గ | జ్యా 
క్ర నారాయణాఖ్య విద్యాత్మసఖ్య ఫు. 24 

మైసూరు మహారాజా శ్రీశ్రీశ్రీ చామరాజ ఒడయర్ వారి దర్బారులో 1894వ 

సంవత కము డిసెంబరు నెలలో ఫోనో (గ్రాపుమీద రి రికార్డు చేసిన పద్యములలో రెండు- 

విద్వజ్ఞనే సవినయం 

స్వజనే చాశ్సీ ణ్యమౌార్ష మూ ర్స జనే 

కరే చాత గం 

(పసరతి భో వామభూప ! శ్రే దృష్టః లఫై 
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వాణీవిలాసాశ్షి చకోర చంద్రం 

సౌజన్య సంకౌన విభూతి సాందం 

కం డే వు సడాప స సంద “కా ప్టము సడా వతం దం 

పాయాచ్చివశ్చామధరాధి పేం దం. పు. శీలి 

* 
మహావ్య క్తి [సశంసా స్తబకములో అంబరీషుడు 

నీ గ్ 

మొదలగు పూర్ణ వ హోవ్యక్తల ్రశంసలకోపాటు, సమకాలీనుళన వికో 
(un) 

మహారాణి సోదుంచి భిమశంకరము, జయంతి కామేశముపంతులు, రాజగోపాలా 

అల్లో 
చారి టంగుటూరి [(పకాశము పంతులు, కాశీనాథుని నాగేశ్వవరావు, న్యాపతి సుబ్బా 

రావు, దుగ రాల గోపాలకృష్ణయ్య, (బహ శ్రిర్నీ రఘుపతి వేంకటరత్నము మొదలగు 

నలువవిముంది వ మప వ్య క్ర కుల స్వభావచి[తీకరణములై న న [పశంస లున్నవి. 

ఏగు (పభువును |పశంసించుచ్చు బుద్దుడు మొదలై న మహావ్యక్తుల లోపము 
లి వ అవీ 

అను చెలిబుచ్చిన ఒక పద్యము... 

బుదు౭డాలి కల నోోన ఫచి+నాయడయ దు వెడల శ్ర” ప్రై శ Ce 

జ్ జనో శ. 

కృమ్షుండు న్యవనునకు 'వెన్ని చ్చినాండు 

ఇదరాం ౫ మహాముదుం డితకినాండు 
35 “( శ్రీ 

సంకకుండు పముహీంన కొజ్జ యిడినాడు. ఫు. 40 

ఆం|ధ భీష్మ లవి (సిద్ధి గాంచిన శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులుగారి 

జీవిత సారాంశమున కు డర్పణముగా నున్న ఒక పద్యము _ 

వఛోపములు గానశెన్సదై. దేండ్డును 

కోయిగా (బతికిన న్యాయవాది 

ఇహపరంబులు రెండు నెంతయు న్పుళువుగాం 

చరియింపగల్లిన ధర్మమూ రి 

మేని చమ్మట నూడ్చి వేలవేలు గడించి 

సద్వినియోగము సల్పు ఘనుండు 
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శెనుయు చేశంబున చెనబేని పేను (స 

తిష్టలు గొన్న యదృస్ట శాలి 

ఛవ్యవ _ర్రనమున్లన్న బహుకు[ుంటి 

యఖల జన సమ్ముతుండు విద్యార సికుండు 

రాజమాహేం[దవర నరగము ననలరు 

సుగుణముల్మవోవు న్యాపతి సుబ్బరావు. పుం స్, రఫ్ 

విధ్వ|త్పశంసా _స్తబకము నందు సమకాలములో వివిధ విద్యారంగములలో 

పసిద్దులెన శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్ర, ఆకొండి వ్యాసమూరర్తి, బుక్టా శేనగిరిరాపు, 

వావిళ్ళ వేంక'పేశ్వరళాస్త్రీ, ముడుంబ నరసింహాచార్యులు, సరనస్తు రంగాచార్యులు, 

తిరుపతి వేంకటకవులు తాతా సుబ్బరాయళాస్త్ర, కొక్కండ వెంరీటరత్నము మొద 
లగువారిని గూర్చి చెప్పి పద్యములున్న వి. 

తిరువళ్లూరు రాజాయి పాటను కట్టి అందించు మాటల మూట ఒకటి -_ 

జిలుగు రతనాల వేట పూపెంథులాట 

(కొంజవులయూట అమృతంబు కొలనుమోట 

వలపు ముద్గులమూట పువ్విల్లు "వీట 

హోయి నొడపోయు 'నేట రాజూయి పాట. ఫు, 74 

ఇక వ్యాకరణధీరులై న మహామహోపధ్యాయ |శ్రీతాతా గుబ్బరాయశాస్తీ గారి 
షష్టిపూ ర్హి సమ్మానసభలో [పళంసాత్మకమెన ఆశీర్వచసమమిలతో అల్లి అందించిన 

అణి (wn భి 

మంజరి. 

తెజగంట్ల నుడితీరు జెలినీ "తెలు ఎట కుట 

దగువాండపవీవె తాతా సుబ్బరాయ ! 

పహోయిగా నింక నెన్నిదై చేంశు మనుము 
గ యా ౧ 

చసరూరి యరవల పెంపు నిలుపుము 

నీవంటి చదువరి నేల యందరుదు 

పాజుల కన్నాక ! వహితోడునీడ ! 



29) శినిద్ 

నొరల “షఫీ సం ను పంతుల మేటి పీస్టు 

ల్లి ఆంటే అంసుర్య ఇల్ల (7 వలపు నుడి బడి "సె న్న్లగాయ 

సెలనస్సు న ప్రై సు ఏ "చీ యదు" గున న 
Ws 

కస న్న ుదన్రు శు కిం గఅకుగాలాని 
ళ రి. 

'జూలిగసుంజొసు నీకు సాటి యెవండు ? 

విన్న లకును ఇ 2 టెం యస € కుస్మంచి స్య 6 అగ 

"సరపు మప్పుటకు కు సీనే యాట పట్టు 

rman) Wma” Aye గై వం గం, | FAP nA ణే కన్న ", న్ను గి Noy Ce CA గడి 

సు వకాటులం మీ వానోట నూర 

సొట పొటలమేటి నగుచు డిపింతె పు! లు 78,79 

ఐవవదియైన దళ ప్రశంసా _స్బకము నందు తెలుగుసీమపై , లెలుగుభాస పె 

"తెలుగ వేశములో గల వివిధ స గెరసులిపై దాసుగారు చెపీ సన సద్యయులు చేరినవి. 

సికిందరాదాదు, విజయనగరము, కాకినాడ, రాజమం! దవరను, శ్రీకాకుళము, 
బందరు, సందిగాపు, విశాఖ సట్టణను, గుంటూరు, పీఠికాపుఠళము, సింహాచలము, 

తుని, పార్వలివుతమి, పాలకొండ, ఏ నారు, సింగరేణ్మి సెద్దాపురము, పాలకొల్లు, 

మూలపేట, గొల్ల అమామీడాడ, ఎలమంచిలి, నారు బొబ్బిలి, ఉప్పాడ, [కొత్త 

"పేట, అకివీరు, మొదలగు అంధక స్థ పట్టణము లేకార, చెన్న పట్టణము, నీలగిరి, 

బెంగుకాయు, *మైసూరు, ప్పదురో గాలు, లవణసము! దము, బళ్లారి, "మొదలగు అంధ 

దేశేశతరమున న పట్టణముల పై చెప్పిన సద్యములు గాడ కలవు. చ పటణముల 
క్ 

చర్ణసములు అతిశయో క్రలుగార, అయా సట్టణముల భె భౌగోళికచి తమునై సత్యాసమీప 

వన; స గు అగుట విశేషము. 

కై 

ఒకప్ వు తన సంపదున్నతిం "బెల్పుచు 

రత్నా కరంబు సరగుచు నుండ 

తేక్కి.న 'పినల గోచావరి కాల్వలు 
శ 

నర్వ సస్య సమృద్ది సలుపుచుండ 





అనగ 

వెసవియెండై నం (వియమగుచుండు ని 
ల్లాలి చూపుల వొలయల్క-వమాడ్కి. 

హీ తమయ్యెడు నకాల హీమపాతమయు్యు ని 

వాహమందలి యుపవానమట్లు 

'పరువ, (పకృతియ యు బహుపలదంబగు 

ననవరతంబు వ తాజ్జ కరణి 
Gy 

అభ్యుస్న తంబయ్యు నతి సులభంబగు 

సాధులన్ భగవత్న్రసాదము 'వలె 

చెమట పట్టనితాను సౌఖ్యముల పోవు 

'అలసటలగొట్టు దొరలకు నాటపట్టు 

ూరజంతుల "వేర్విత్తు కోేణినత్తు 

కనుక నీ నీలగరియె స్యర్లంబు తునుక 

'మూండువంతులు మిన్ను ముట్టితి మంచు మ 

బ్బుల నెగదన్ను కప్పురపుచెట్లు 

మా యన్ని రక ములు మటి యెట' 'నేవని 

"వేడ్క (బూచిన వింత వింతపూలు 

గమకరంబయు నూర ంగతియె సరము. శే ఖీ గా ధిఏ స్వర్గ 
గొను నను నెక్కుడు నునుపు (తోవ 

పున్నమి వెన్నెల కన్న నింపయి తుద 

"మొదలు జూపని నడు పొద్దు బండ 

చులయు'చుం బాగ వెల్చు కంబములగములు 

'తెజిపీ మజవీంచి నేబవల్ గురియువాన 

పంక మెబుంగని పంటలం బండు నేల 

"వేనవిన్ నీలగిరినాసమే సుఖంబు = పు! లు 105, 106 



శనగ 

అరవదియెన సంగీత సాహిత్య సబకమునందు సంగీత సాహిత్య నృత్యము 

లను గూర్చి దాసుగారికి ఉన్న అభ్మివాయములు. ఛందోరూసము. ధరించి. జేరినమి 

అటపాటలను గూర్చి వోరు. (వాస్న సద్యములలో నొకటి _ 

కట తీయని మంచి తెలుంగల్ల(జెల్లని 

కట్టడి కలగూరగంప పన్ను 

గోం జెత్తి యండముల్ గురియింపంజాలసి. 

మోట యరవ డొడపాట పాడు: 

మువ్వడ్ నొ'య్యూరముగం గుల్క-నేరని 

'దేబ కక్కూ. రి లె తెక్క-లాడు 

తనపుట్టు తెలి చందము చూపలేని తా 

టో న్వు జక్కుల గోటునాపవు 

మాట పాటోట మాటల మెలపుతోడం 

గలుగవలయు నొరులు నేర్పవలనుగాదు 
అకుదు లయకారండు నాడెకార్యవంతకన్న 

మీగుల నస్మబము “వేలుపెజులు నిజంబు = పు! 112 

ఈ స్తబకము నందు వచ్చెడ్ 'కాన్యనక్ష తమాల, చదుపులు _ కవితలు 

కవిత్వము _ కవులు” అను శీర్షికలతో వొరు (వాసిన పద్యములనుబట్టి దాసుగారు 
కవి యగుటయే కాక, కవిత్వ పరమార్థమును గూడ సూ(తీకరింపగల అలంకారికు 

లనిపించును, 

కావ్య నక్షతమోల నుండీ పంచరత్నములు _ 

క్ర విస్పాత్రో _త్ర)యోమూ రః కావ్య నేతచ్చరాచరన్ 

న కళ్ళిత్ వ స్తతో భీద కార్యకారణ యూ స్త యో 
దివ్యమ_ర్హ్యని భేబెన ద్విధా కావ్యం నిగద్య లే 
దివ ఇ జ ను అరం లి గ | [ (పకృతి సంసిద్ధం మర్యం నవతి కృ(తిమమ్ 
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సంగీ హేీనస్సాహిత్యం యక్ష పయో కుం య జేత చేత్ 

హాస్యాస్సదో భ వేదన్గవన్నే తాభినయోత్పుకః 

సమస్త ఏ విద్వ్యాని పఫపుణః కులీన స్పుందరశ్ముచిః 

ఘన గంభీర మధుర స్నిగ్ధకంఠ కవిర్భ'వేత్ 
లో లలో జ . లో వ్ ధర్మార్ధ కామమో వ్రాణాం కావ్య నేకె క సాధనమ్ 

(సత్యకు దేవళామూ రః కవిశేవ న సంశయః - పు॥ లు 187-88 

కవిత్వ మెట్లు ఆవిర్భవించవలనో వారు “కవిత్యము_కపులు” అను శీర్షికలో 

కవిత్వ మయముచేసి లక్ష్యలక్షణ నిర్తేశకముగా చెప్పిన పద్యములనేకము. 
టు 

ఎడవదియైన వర్ణన _స్తబకము నందు శృంగార చాటువులు, ఖర సంవత్సరపు 

కజవు, నందన వత్సరప్ప సువృష్టి, కృష్ణా గోదావరీనదులు, కాల్వలు, నూతులు, 

మైదానములు, మొదలగు అనేకాంశములపై దాసుగారు అస్సుడస్సుడు చెప్పిన పద్య 

ములు చేరినవి. 

దాసుగారి |పియమ్మతులై న శ్రీ సోమంచి భీమశంకరముగారు నారాయణదాసు 

గారికి శృంగారరస సమస్యల నిచ్చి పూరించుమనుట |పతిదినచర్య. శ్రీ భీమళంక 
రముగారి, (శ్రీ నారాయణదాసుగారి శృంగారరస సంబంధము ఆచార్య యస్వీ జోగా 
రాపుగారన్నట్లు “అదంతయు నొక శంకరనారాయణ డిక్షనరీ, 14 ఆ భీమశంకరము 

గారొక సారి * “అమిత విజృంభణమ్ము లబలాః తనా? సుజనాళి శెప్పుడున్' 

అను శృంగారసమస్య సీయగా దానికి దాసుగారు చేసిన పూరణ మిది _ 

(కమమెజుంగంగలేని విధివాత బలంబునందమ్ము మోయుమ 

ధ్యముపయి నీదు చన్ను లిసుముంతయు నక్క_టికంబువూని యు 

బ్బీ మదకళోరభావమున వి _స్తరమంది చలింపం జేసి జ్బం 

భము నటుజూపకున్న శతమర్షన బాధలపాలుగావు గా 

అమిత వి విజృంభణమ్ము లబలా! తగునా? సుజనాళి శెప్పుడున్-పు॥ 157 

14. మేలుబంతి - పు. 157 
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ఎనిమిదవదిమైన హితోపదేశ స్పబకమున విజ్ఞాపనమ్, దుఃస్వభావః, దేశా 
రిష్టమ్, వేదపాఠకః, మొదలగు నంశములపై సంస్కృతమున కొన్ని శ్లోకములు, 
విద్య, భాగవతుడు, పెండ్లి గోడు, శిశుసంరక్షణము, చదువరి బావడు, కోమటి 
గొప్ప, కాపుగొప్ప, మొదలగు నంశములపై తెలుగు పద్యములు గలవు. ఈ 

స్తబకమున శిశుసంరక్షణము నుండి వేదపాఠకుని వణకు గలవి విధాంశములపై 
వారు [వాయుట వారి లోకపరిజ్ఞానమునకు నిదర్శనము. 

తొమ్మిదవదియైన అనువాద స్తబకమున మిస్ రాబిన్నన్ |వౌసిన “ఇండియాస్ 

గోరి” అనుదానికి సంస్కృతమున, అచ్చతెనుగున అనువాదము, భర్తృహరి శృం 

గార శతకళోకమెన “ఉరసి నిపతితానాం (స్త ధమ్మిల్లకానాం” అనుదానికి అను ౧ ల్ల జారి 
వాదములును, కాళిదాస ల్లొకానువాదములును గలవు,15 

పదియవది యెన ఆశాసన _స్తబకముస అనందగజపతి, పప్పు సోమసుంద 

రము, కోట సన్యాసయ్య, మొదలగు వారిని ఆశీర్వదించుచు చెప్పి న పద్యములు 
గలవు, 

పదునొకండవదియైన స్వవిషయ స్తబకమున “చెండు” అను ఛందమున 
(మంజరీ ద్విపద) వారి పుట్టుక నుండి స్వవిషయము [వాయబడినది. దానితోపాటు 

నందిగామ సభా|పసంగము, భంగుపాట, ముకుందవందనము, వింతకల, మొద 

లగు నంశములపై చెప్పిన పద్యములు కూడ కలవు. 

పన్నెండవదియైన మణి్యపవాళ_స్టబకము రాధాకృష్ణసంవాదము, బాలరామా 
యణ కీర్తన, పసిపాప, వేసవి, పప్పు వెంకన్నగారి పాట, లోకము పోకడ, 
కా శింగాంగన, మొదలగు నంశములపై నే కాక మహావ్య క్తి [ప్రశంసా స్తబకములో 
వచ్చిన కొందరిపై గూడ |వాసిన పద్యములు చేరినవి. ఇది యొక (పకీర్ణస్తబ 
కము. దాసుగారు తొలుత చాటువులుగా చెప్పి ఈ [గంథములో చేర్చిన పద్యము 

15. కాళిదాసుని, షేక్సుపియరును దాసుగారు ఇటు అప్పుడప్పుడు కొంచెము 
కొంచెముగా అనువదించుచు చివరకు “నవరస తరంగిణి అను నొక 
పెద్ధ గ్రంథముగా నిర్మించిరి, కాళిదాసుని, షేక్సుపియరుని దాసుగా 
రెట్లు అనువదించిరో ఉదాహరణములు “నవరస తరంగిణి |గ్రంథసమో 
క్షలో గలవు. - 
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లలో వారికి నచ్చిన వానిని సందర్భానుసారముగా తరువాత వారి [గంథములలో చాతి 

చొప్పించినారు. 16, 

మేలుబంతి [గంథము దాసుగారి సమకాలీన సమాజాంశములకు సందర్శన 

నూచి. దాసుగారి జీవిత సర్వస్వమునకు సం్యగహమైన పద్యుసూచి. మేలుబంతి 

చాటు(గంథమెకాదు, చాటు గంథములకు మేలుబంతి. 

తారకమ్ 17. 

“'తారకమ్” దాసుగారు [వాసిన ఎ కెక సంస్కృత [పబంధము,. 

ఇది ఐదుసర్గల నిర్వచన |గంథము, మొదటి సర్గలో రర రెండవ సర్గలో 

ర్ి మూడవసర్గలో 58, నాల్గవ సర్గలో గల, ఐదవ సర్గలో గ్రరి శ్లోకములున్నవి. 

ఐదు సర్గలలో నున్న శ్లోకములు మొత్తము 298. ఈ తారకము దాసుగారు పౌఢ 

నిర్భరవయః పరిపాకమున (వాసి (పచురించిన (పాఢ|పబంధము. (కీ. శ, 1910. 

వయస్సు 48 సం॥). 

“పసాధయామ్యద్యతయా మదూహాము' అను ఈ [గ్రంథ ప్రారంభ [పథమ 

శోకమునందేచెప్పిన నారాయణదాసుగారి మాటల వలన, ఈ తారక (బంధము 

పై [గంథమునకు అనువాదము కాని స్వతం[త్మగంథమని తె తెలియుచున్నది. స్వతంత్ర 

గంథ మగుటచే దీనిలోని ఇతివృత్త తము (పథ్యాత మైనది కాదు. కల్పితము,. 

కనుక ముందు కథాపరిచయము అవసరము, 1 ! 

కథాసంగవాము : 

ఏింధ్యవర్వత సాంతమున చంచన్నదీతటమున సం (శిత కల్పము. అను [గామ 

మున్నది. ఆ |గామమున మహే హాశ్వరుడను నొక [బాహ్మణుడున్నాడు. అతడు 

16. మొదట బాటువులుగా చెప్పి తరువాత [గంథములలో వొప్పింవిన పద్య 
ముల వివరములు “పద్యావృత్తులు' అను అనుబంధమున నున్నవి. 

17. వ్యాకరణ పాండిత్య వీరముతో విజ్ఞవీగుచున్న ఈ “తారకము” నకు అనేక 

విధాల సహాయముచేసి నన్ను తట్టుకొనునట్టుగా తారక మంతోవదేశము 
చేసిన వైయాకరణ వీరహంవీరులు బహ్మశ్రీ అప్పల సోమేశ్వరశర్మ 
గారు. బాలునిచేత సోమేశ్వరుడు తారకశక్తిని ఎదిరింపజేయుట విదిత 
విషయమేకదా. 
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తపోధనుడు, యథార్గవచనుడు, పౌరాణికుడు, పూతయశుడు, డేవభాషా నిపుణుడు, 
కవీం[దుడు, అతని భార్య “సుదతి. ఆమె మహాకులీన, కమనీయనే త, భ ర్రచెప్పిన 
పురాణమును విని యథాతథముగా మరల వెంటనే చెప్పగళల్లిన పతిభావంతురాలు. 

ఆ అదర్శదంపతుల సంతాన మందు కడగొట్టుకొడుకుగా పరమేశ్వరుడు పుట్టినాడు, . 

దేవతలు ఆ బాలుడు శివాంశసంజాతుడని తెలిసికొని, స్తుతించి “ఈ యవతార కారణ 

మేమిటికి?' అని |పళ్నింతురు. వారి [ప్రశ్నకు దేవదేవుడు _ 

“ఈ కలియుగమున మనుజులందరు సత్యదయాదూరులై (శద్ధావిహీనులై, 
ని దాభోజనరతులై , నారీలంపటులై , రేయింబవళ్లను కణిక విభవ మదాంధులై 

ఉన్నారు. అటువంటి మూఢచిత్తులను అద్భుత చర్యలతో ఆశ్చర్యపరచి సంసార 
'ఘోరార్టవము నుండి ఉద్ధరించెదను,”” అని సమాధాన మీయగా విని దేవతలు వారి 
లోకమున శేగుదురు. పర మేశ్వరాంశతో పుట్టిన ఈ బాలుడు బాల్యచేష్టలకో భగవ 

ల్లీ లలు [పదర్శించుచుండును. తల్లిదంగులీ బాలునకు తారకుడు అని నామ 

కరణము చేయుదురు. ఉచిత వయస్సులో తండి ఉపనయనము చేయించును, 
బాలుడు [క్రమముగా గురువుల వలన సకలశాస్త్ర రహస్యములను అవలీలగా (గహిం 

చును. తరువాత కొంతకాలమునకు విద్వాంసుడై న ఈ తారరుడు సరడేశములను 

చూడవలెనని బియలుదేరి తిరుగుచు “విబుధనగరము” వెళును. తారకుడు ఆ 
నగర్మ పజల దురాచారములను గూర్చి అలోచించుచు 'పమదవనము” చెంత చేరి, 
అక్కడ చల్లని గాలిని పీల్చుచు ఇట్లు కవితాగానము చేయును _ 

“తల్లీ ౩ కర్మభూమీ। నీ జనులు వేదోపదేశమును పాటింపక స్వచ్చంద 
చారువు లగుట చూచి హతాశవగుటచే కాటోలు, నీవు పతిదినము [పాతస్సాయం 
సంధ్య లందు పక్షికలకలమను మిషతో విలపించుచున్నావు. 

. పూర్వము క్షతియుడు నా యోగక్షేమముల భారమును వహించెడివాడు. 
ఇప్పుడు ఏకులజుడై నను ఆ పనికి సిద్ధమగుచున్నాడని, నీవు కన్నీరు విడుచుచున్నావా 
యన్నట్లు ఈ కొండ నుండి (పపహించు సెలయేరు అనిపించుచున్నది””. 

'గంభీరార్థవంత'మైన ఈ గేయమున్ను ఉద్యానవన విహారారమె వచ్చిన రు. 3 యెలా 
రాజకుమారుడు విని దూతను బంపి తారకుని తన భవనమునకు అహ్వానించి, గౌర 
ఎంచి, సభలో తన తం డికి పరిచయము చేయును. 'దేదీస్యమానుడె న తారకుని 



30) 289 

జూచి మహరాజు స్వసుతునివలె [పేమించుచు తనచెంతనే యుంచుకొనును. ఆ 

ద్వెజకుమారు లిరువురు మంచిస్నేహితులగుదురు. అనేకభాషలను, అనేక దేశా 
చారములను తెలిసికొందురు. తమ దేశక్షేమమున కై ఏదో కొంతచేయవలెనని ఆ 
మికు లిన్దరు చ|క్రవ ర్తి దేశమునకు నౌకలో బయలుదేరుదురు. నొకాయానములో 
చిత్రవిచితములను చూచుకొనుచు ఒకనాటి యవయవేళ వారు తమపాలకుని (వాం 
తము అయిన 'చం[దద్వీసము” ను చేరి రాజధానియెన “చంద్రమతి” అను నగర 
మును (పపేశించి, అక్కడి పరిస్థితులను (గహించుచుందురు. అ నగర [పజలను 

వశపరచుకొ నుట కై ఈ మి త్రద్వ యము ఆ దేశభాషలో గానము చేయుచు వీథులలో 

విహరింతురు. ఆ దేశములోని అన్నిరకాల పండితులను జయింతురు. వీరి శ్ర క్రీ 
సామర్థ్యములను విని చ్యకవర్హి వీరిని చూడగోరగా సముచితాలంకారువై సాయు 
ధులై గుబ్జములపై రాజ్యపాసావమున శేగి రాజును దర్శింతురు. చ[కవ ర్ధి వీరికి 
(పత్యుక్రానము ౩ కావించి, చారు భ కిలో నొసగిన బహుమానములను [గ హి౦చి, 

ఆసనములపై కూ ర్చుండజేసి, వారి చరిత్రను అశుగును. అంత వారు 'మాది 

కర్మభూమి”. (నస్తుతమ మీ పాలనలో నున్నది. మేము (బహ్మ క్ష తియులము, 
మీ పాలన చాల చక్కగా నున్నది. రవి అస్తమించని సా[మాజ్యము మీది. మే 
మిరుపురము మీతులము. మిమ్ములను చూడగళల్లితిమి. మీ దయయున్న [పఖ్యా 
తులము కాగలము*. అని సమాధానము చెప్పగా చక్రివర్తి సంతోషించి వా రి ని 

అ స్తమితులుగా స్వీకరించి సెనాధ్యకులుగా నియమించినాడు. కొన్నిరోజుల తరు 

వొత్ర శత్రువులు చక్రవర్తి రి సోదరుని బంధింపగా, ఈ మతు లిగరు సెనాధిపతులై 

ఓడ లనెక్కి సమ సముదాటి, శ|తువును ముట్టడించి, ఓడించి, చ[కవ ర రి సోదరుని 

బంధవిముక్తు ని చే . (పాణాపాయస్టితిలో నున్న అతనికి శస్రచికిత్సచేసి రక్షించి 
విజయోక్సాహీముతో చక్రవ రి రిని చేరుదురు. చ[కవ రికి [ప్రజలకు కల్లిన ఆనంద 

మునకు అవధి లేకుండెను. చక్రవ_ర్థి తారకుని ధర్మాధికారిగా, రాజకుమారుని 
ఆక్మబంధువుగా [పకటించిి తనప్పుత్రికను రాజకుమారునకిచ్చి వివాహము చేయును, 
ఈ మిత్రుల దేశమునకు స్వాతం[త్య మిచ్చుము ఈ మిత ద్వయము చక్రవర్తి 
సోదరునితోగూడి యం(తపకిపై (తారకుడు నిర్మించిన విమానము పై) విబుధనగ 

రము చేరుదురు. వీరికి విబుధనగరములో ఘన స్వాగతము లభించును. చక్రవర్తి 
సోదరుడు రాజకుమారుని సింహాసనము పై కూర్చుండబెట్టి 'భారతవ ర్థపాలకుడు' గా 
చేయును, చకవ ర్తి రి సోదరుడు తన దేశము వెళ్లను, తారకుడు తన యింటికి 

వెళ్ళి ఒక కన్యను పెండ్లాడి సర్వసౌఖ్యములు అనుభవించును. 
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శః [గంథము నందలి ఇతివృ త్తము, పా్యతలు, పాతల భావములు... 

అవి యివి యననేల?ః ఈ [గంథము నందలి [పత్యంశము నారాయణదాసుగారి 

ఊహాజన్యమే. ఈ తారక [గంథమునుచదివి మార్చర్గు విశ్వవిద్యాలయ సంస్కృత 

శాఖాధ్యకుడై న గెల్లనరు పండితుడు (వశంసించుచు |వాసిన శ్లోకము లివి _ 

జూనాతే యన్న చందార్కౌ- జానతే యన్న యోగినః 

జానీతే యన్న భర్షోపి తజ్జానాతి కవి? స్వయమ్ 

వచస్సుభామయం కావ్యం పీత్యాహం తృ_ప్ప్తమానసః 

కృతశ్ఞ భి ప్రశంసామిం భవంతం కవిశేఖరమ్ేి 

జర్మను పండికుడిట్లు ఈ కావ్యమును వచస్సుధామయమని యనుటకు, దాసు 
గారిని కవిశేఖరుడుగా భావించుటకు ఆధారములై న ఈ |గంథ కవితా విశేషములను 

పరికీలింతనము. 

ఈ |గంథములో చక్కని ఊహలు మాటిమాటిక్ కన్సడుచున్నను తారకుని 
బాల్యచష్టల వక్గనము నందు నౌకాయాన వర్ణన మందు గుంపులు గుంపులుగా 

ముసురుకొన్నవి. 

శా "ల్య చేష్టలు ణో 

ముదన్నీ తః స న్తతసాశ్షీ తత్త్వ 

నుదై్యతమాల్మీయ మథాతీనీహ 

గ్ _స్పనన్ధయో వుంజుల నిర్వికార 

ద్యృష్ట్యాస అన్షోలన రమ్యుమంచే ఎ 1.84 

అ బోలుడు (తారకుడు) ఊయేలలో నూగుదు సంతత నిర్వీకోర్ దృష్టితో తస 

_సోక్షీత్వమును, అద్వ్వైతత త్త్వమును లోకమునకు బోధించినాడు. 

18. సూర్యచంద్రులు దేని నెరుగరో, యోగులు చేనీ నెరుగరో, శవుడు కూడ. 
దీని నెరుగడో దానిని కవి స్వయముగా నెరుగును. వచస్సుధామయ 
మైన కావ్యమును నేను ఆస్వొాదీంబీ, తృస్తమాననుడనై , కృతజ్ఞత క కల 

హడనై[ కవి శేఖరుడవగు నిన్ను [పశీంసించు చున్నాను. . 



విలన్ 

వోరమైకలశ్యూం సదృశం నిన ర్య 

గా మోాంసకృలే ౭ రు పాదు డం మ 

ఖన్నామలోక్ష్ట దయిార్షంచిత్తో 

మా డేవిశా ఏ వీంతి దీనబన్లుః య 1_86 

డ్రూరకర్మల వలన చాధపడుచున్న భూదేవిని “తల్లీ! భయపడవలదు. నేను 
తేక్షించెదను" అని బోధించుచు, అతడు (బాలుడైన తారకుడు తన ఊర ్వదృష్టిని 
చిగువకు (భూమిపై కి) పసరింపజేసినాడు. 

(తాతారనేవా క్ష నయతి (పకృత్యా 

కృతోపకారం నవిచార్యమూధ॥ 

సందష్టమా। తొంచితవ: గాచు కేవా 

బుబోధ్యభీళ్షం శిశునేతి లోకః = 1.46 

పాలు(తాగుచు తల్లి _స్తసచూచుకములను కొరుకుచు ఆ బాలుడు “ఉపకారము 

భేనినవానికే లోకము అపకారము చేయును అన్న భావమును సూచించినాడు, 

స్యాత్ స్వాపనిఘ్నః" సక లశ్చరాణాం 

(పాయోబుభుతూ పరత _న్త్రజీవః 

అసోమవిస్టైత్యురవి స్యమాతు 

రసావళన్లో వ్ పయాంసిపత్యా ఎ 1-51 

“ఆకళిదప్పికలు గల (ప్రాణి నిదకు అథీనుడగును అ నిసూచించుచు ఆ 
బాలుడు పాలు తాగి తల్లి గుండెలపై నిదించుచు సుండెడివాడు, 

చక్కని ఊహలు కల మరియొక ఘట్టము నాకాయానఘట్టము, అందులోని 

వాత పకోప పం శేమయందీప యన్లఠరానలకో 

నా తనోరూర్జయన్థాతూనై్య చ్యామాన స స నావీ 1. ల. 
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వాయు పకోపమును తగ్గించుచు. జఠరాగ్నిని (ఇంజను నిప్పును) రగుల్చుచ్చు, 

ధాతువులను సమపరచుచు నావికులు ఓడను వై ద్యునివలె చేసిరి, 

దిక్సూచియ _న్త్యమనసా కర్ణ థారొత నాసికా 

సర్యభూ తమయీోా నోకెవాబఖొ జలచేవతా _ ల! 

దికూూచి మనస్వుగా, కర్ణధారుడు ఆత్మగా సర్వభూతమయ మైస ఓడ జల 

దేవళలవలె నున్నది. = 

అంత స్పముచే) భూమిధా స్తస్థ నృస్టుల్నొ కాపకారిణ? 

సజ్జనో పష్మదవక రారాడ్వాస ఇవ సూచకాః _ 818 

రాజభవనములలో సూచకులవళె (చెవి కొ రుకుడుగా ళ్లు) సము[దాంతర్భాగ 

మున అక్కడక్కడ ఓడకు అపాయము కలిగించెడు కొండలున్నవి, 

చకాపామాసనీకజేవ తోయ "కేఖాతరీకృ తా 

పోతాధానోద్భూమో వీజవా సేన సదృశో బభొ - 8.15 

ఓడ వలన నేర్చాడిన నీటిరేఖ నాగేటిచాలువలెను, చేపపిల్ల లువి 'త్రనాలవలెను 

కోధించినవి 

ఇట్లు తారోకుని బోల్యచేష్టల వర్గనమున, నొకాయానవర్గనముస దాసుగారు 

చక్కని ఉహల నేన్నింటినో చొప్పించినారు. 

ఇంక, ఈ [గంథము నందలి విబుధనగర వర్షనమున, చం[దద్వీపమునకు 

ముఖ్యపట్టణమైన చం|ద్రనుతీనగర [ప్రజుల వర్గనమున, యుద్ధవర్ణనమున, దాసుగారి 
నిశితపరిశీలనము బోగుగా కన్వడును, చంద్రమతీనగర [పజల వర్ణనము దాసుగారి. 
కిష్టమైన ఆదర్శళాజ్యమే. విబుధనగర వర్ణనము నందు దాసుగారి కాలప్పునాటి 
సమాజ పరిస్థితులెన్నియో చోటుచేసికొన్నవి. మచ్చునకు ఒకటి రెండు _ 

బహుధనపరధూర్తైః పూరికే ధర్మశేహే 
ముహురిహా ఏిరచయ్యా నర్గకం కూట సా, (మ్య్ 

అవిదితెనిగమార్థో జస 'మేపోగజాలిః 

సమచరదుకుమూల్య. (శ్రీతవాడాధికారః - = ba: 
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కాట సాక్యుయులు చెప్పుట, “లావాదేవీ. లు నడపుట, డబ్బుకు అమ్ముడు 

పోవుట మొదలై నవి అగజాతి లక్షణాలు. 

ఉదనహాదిహనృద్దో నీర్హణః శ్రీ రకంఠా ధి “భులో గొ 
మవృణతకుల బాహ్యః సవమ్బుదన్దః కువీనామ్ 

హాతమతిరభిశస్తః పా వజద్దూఢభెగో 
బహులధసతిర్టిగ్ (బెహ్మణం నామశిష్టమ్- 2.80 

ముసలివాడు ముక్కుపచ్చలారని ఆడపిల్ల ను పెండ్లాడుటకు సిద్ధము, 

డబ్బున్నవాడు గుణహీనుడై!న ను గుణవతిని చేపట్టుటకు సిద్దము. పెకి విరాగి, 

లోసల బహురాగి. అన్ని భో గములను అనుభవించును. వ ఛిష్ణడెన | [బొాహ్మ 

డన్నచో అసహ్యము, 

శ కూటనాక్ష్యమును, వృద్దుల వివాహమును దాసుగారు సందర్భము వచ్చి 

నపుడెల్ల వారి [గంథములందు విమర్శించినారు. అట్లు మాటిమాటికి వానిని విమ 

రృించుటకు కారణమేమన, ఈ అంశములు నాడు దాసుగారికి (ప్రతిదినము కనుల 

ఎదుట జరుగుటయే. 

ఇటువంటి కావ్యవిశేషములేవో కొన్ని కలము పట్టుకొ నగలిగిన : (వతి కవి 

కావ్యములో కన్పడునవే, ఇక దాసుగారి కావ్యములో' నుండహా? ధి 

దాసుగారి ఈ తారక) గంథమును జూచి ఏకవ్యాకరణదీరులు, మహామహో 
పాధ్యాయులు అయిన (బహ్మ[శీ తాతా సుబ్బారాయశా స్రిగారి వంటి మహాభాష్య పరి 

పాలకులు గూడ ఆశ్చర్యపడి ముక్కుమీద (వేలు వేసికొన్నది, ఇటువంటి చిన్న 

చిన్న కావ్యవిశేషములను గూర్చి కాదు. ఈ [గంథము నందలి దాసుగారి పాణి 
నీయ |పభుత్వమును పరికించి, 

దాసుగారు కూడ ఈ తారకమును వాసినది వారి. పాండిత్య పీఠమును (పద 

రృించుటకే. శ 1గంథరచనను గూర్చి (గ్రం శారంభమున వారు కోదిన నియమము 

లకో చేసిన (పతిజ్ఞ క 

' అస్మిన్ల్రంథే ల్లో శ్రోకేషు పాదపూరణమా క ఫలక పద ముపసర్షస్య వోపసర్గ 

సమానాకారస్య పునరు క్రి ర|పసిద్దోవసర్గ ఉతా| పసిడి స్టోవసర్ల సమానాకారో భిన్న 
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లింగవచన సాద్భశ్యం లోకాతీత పదార్థ వాచకశబ్దోపినా దివ్ ధాతుభటీతం నా ఎస్టీ, 

లుజ్ లజ్ లిటో ధిికియ చే రమశః | సథమద్వితీయ తృతీయ సర్లేమ ద్వితీయ 

తృతీయ సర్గయోర్ఫూతేతర [క్రియావాచకతిజ న్తరూపం న ఏద్యతే. పాణినీయ 

సూ తాణామవై దికానా ముదాహరణ మేతత్కా వ్యమ్'. 

(ఈ [గంథళ్లోకములలో పాదపూరణమా[తఫలకపదము కాని, ఉపసర్గకాని, 

సర్గ సమానాకారముకాని, పునరుక్తి కాని, అ|పసిద్ధోపసర్గ కాని అ ససిద్ధోప 

సర సమానాకారము కాని, భిన్న లింగవచన సాదృశ్యము కాని, లోకాతీత పదార 
@ 

వాచక శబ్ద ము లేకుండగ దివ్ధాతు ఘటితము కాని లేదు. లుజ్, లజ్, లిట్టులు 

[క్రమముగా [పథమ ద్వితీయ తృతీయ సర్గలలో వాడబడినవి. ద్వితీయ తృతీయ 

సర్గలిలో భూ తేతరకియావాచక తిజంతరూపము లేదు. అవై దికములై న పాణినీయ 

స్యూతములకు ఉదాహరణము ఈ కావ్యము) 

క 

2 

ఈ |గంథము నందలి వ్యాకరణ విశేషములను (బహ్మ శీ అప్పల సోమే 

శ శ్వరశర్మగారి వివరణము-_ 

“మొదటి మూడు సర్గలలోను వరుసగా లుజ్, లజ్. లిట్ అను లకారాలు 

మ్మాతము వాడబిడ్డాయి. ఇవి మూడున్ను భూతకాలాన్నే సూచిస్తాయి. అయి తే 

కాంచెం 'తేడామ్మాతం శాస్త్రీయంగా ఉంది. లుజ్ అన్నది భూతసామాన్యాన్ని 

చెపుతుంది. అనద్యతనభూతాన్ని లజ్ అనే లకారం సూచిస్తుంది. లిట్టు అనద్యత న 

సరోక్షభూతకాలాన్ని బోధిస్తుంది. ఏతదంతరూపాలు కియాపదాలన్నది విజ్ఞులకు 

విదిత మే. వీనిలోని వింత [ప్రయోగాలు మూడు సర్గల్లోను కనిపిస్తాయి. అభాక్షీత్ = 

సేవించను. అవవర్ణత్ = గట్టిగా వర్ణించెను, ఉహీకింస్తా = = పాగిరంభించెను, 

ఆబూబుధతామ్ = బాగుగా తెలిసికొన్న వి, ఆలులోకత్ - :చూచను న్యభాస్టిత్ = 

కను, ఆశిశత్ = తినిపించెను, అవీవిదత్ = తెలియగో రెను, అపూర్ణచంద్భోత్ = 

నిండుచందునివలె భాసించెను, అనులోభూయాంబభూసే = అనుభవించబడెను, 

మొదలయినవి. కర్త౦ర్భంలో, కర్మార్గంలో ను. ధాతువులకు వికరణ పిత్యయాలనే 

కాకుండా అనేక విశేషార్థాలను తెలి సే ణిచ్చు, సన్ను, యజ్ఞ, యజ్ఞుక్కుం, క్యజు 

క్విప్పు, మొదలయిన ప్రత్యయాలు చేర్చిన రూపాలు కొల్లులుగా ఉన్నాయి. 
శి 

" నాలుగయిదు సర్గల్లో లకారాల నియమం లేదు. వింత వింత ప్రయోగాలు 

మాతరం చాలాచోట్ల కనిపీస్తాయి. మౌ. కికంతి = . ముత్యాలవలె ఉన్నాయి, తుహి 
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నంతి = మంచులాగ ఉన్నాయి, పిపురతి = పాలిస్తున్నారు, వ్యచైైత్సీత్ = 

ఛేదించెను ఆధభాషిషి = మాటాడితిని, దిధక్షతి = కాల్చగోరుచున్నది, మొదలగు 

నవి. ఇటువంటి [కియాపదాలను కవులు సామాన్యంగా ఒకటి రెండు స్థలాల్లో నే 

వాడుతూ ఉంటారు. తతాపి యజ్ఞుగంత రూపాలను వాడడం కనబడే కనబడదు. 

వానిని లౌకికభాషలో వాడజాడదని కొందరు వ్యాఖ్యానించారు కూడ, అటువంటి 

సమయ నియమాలను తారక కవి లక్ష్య పెట్టలేదు. అయన నిజంగా నిరంకుశుడు. 

సొగసయిన సమాసాలు, భాషీయపదాలు (గంథం అంతటా అక్కడక్కడ 

చోటుచేసుకుని న్నాయి _ 

విశ్వవారః = [పపంచసముదాయం, రేవసభమ్ = దేవకలసమూహం, 

జానుచవోః = పాశేవాడు, తీర్థధ్వా ౦తః = చఛదువులేరొండా పది పాఠశాలలకు 

తిరిగేవాడు, కింపచానః = లోలి, ఖట్వారూఢః = మూర్జుడు, కద్వదః = చెడు 
మాటాడువాడు, అశ్నీతపిబతా = తినడం, (త్రాగడం, కేశాశేశ, ము సమష్టి, బాహా 
బాహా, మొదలయినవి. 

కలాచణ, జాంఘిక, అపపదీన, అనుపదిన, సొప్తపదీన్మ కౌంతిక, కావచ్చి 

శా క్రీర, మహాకులీన, మొదలై న రమ్యమైన తద్ధి తాంతశబ్దాలు పదింబదిగా అంతటా 

కనిపినాయి, 

ఇలాగే _ భేదం ఖేదం, దారం దారమ్ = బాగా చీల్చి, లవణంకారము = 

బాగులేనిదానిని బాగుందనుకుంటూ తినడం, సర్పిర్నిదాయమ్ = నేతివ? ఉంచుకొని, 
[పియాకృత్య = మంచిచేసుకొని, దుఃథాకృత్య = ఏడిపించి, సమూలఘాతం = 
అందరను చంపి, మొదలయిన చి[త'మైస కృదంతాలుు భాషీయ సమాసాలున్ను 

చాల ఉన్నాయి, 

అ|[పయుకాలు, అపససిద్ధాలున్ను అయిన పదాలు కూడా క్వాచిత్క్మంగా కన 

బడతాయి. మంకు = శీఘంగా, _పంచజనః = మనుష్యుడు, సృథుకః = 

బాలుడు ఆహాంయుః = అహంకారం గలవాడు,  యాయజూకకః = యాగాలను 

చేయువాడు, వం్రః = = చెపుతున్నారు, మహా(బహ్మః = గొప్ప (బ్రాహ్మణు, 

మొదలయినవి, 
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ఈ విధంగా సుబంత, తిజంత, తద్ది తాంత, కృదంతావ్యయాదులన్నీ పాణీ 

సియానుసారం ఉదాహరించ బడ్డాయి! . 

ఈ |గంథము (కీ. శ. ఏడవశతాబ్దపువాడై న భట్టికవి [వాసిన “రావణవధష్” 

(భట్లికాన్యము) వంటిది. 
| ల 

అన్యాపచేశ ధోరణి ; 

శః [గంథనాయకుడై న తారకుడు నారాయణదాసుగారే. ఈ మాట అనుటకు 

ఎన్నో సూచనలు కలవు. 

తారకుని తండి సత్యవచనుడు, శివభక్తుడు, దాత, పౌరాణికుడు, సంస్కృత 

పండితుడు, శిష్యులకు స్వధర్మోపదేశముచేసెడి గురువు. ఈ లక్షణములన్నియు 

దాసుగారి తంశడియైన శేంకటచయనులు గారిచే. 

తారకుని తల్లి, భర్త ర చెపె ప్పెడు పురాణమును విని వెంటనే యథాతథముగా 

తానుగూడ నితరులకు చెప్పకలిగెడిది. గొస్పయింటి బిడ్డ, ప్రియంవద, సజ్జన 

కీర్త రనీయ. ఇవి యన్నియు దాసుగారి తల్లియైన నరసమ్మ గారివే. అమెకు పురాణాల 

నరసమ్మగా రనియు, చదువులన్వ యనియు ప్రసిద్ధ వ్యవహారము గలదు. 

తారకుని తల్లిదండ్రులకు తారకుడు కడ గొట్టు దొడుకు, దాసుగారుకూడ 

“వారి తలి దం[డులకు కడగొటు కొడుశేగదా. 
ళల a 

తారకుడు దై వాంశసంభూతుడు. దాసుగారు కూడ దైవాంశసంభూతులని 
సమకాలీన జన|శుతి యున్నది. వారు |పదర్శించిన అనేకములై న అతిమానుష 
చర్యలే ఆ జన్మశుతికి కారణము. విజయనగర|పజలు వర్ష ములేక బాధపడుచుండ 

ేతిజ్ఞచేసి హరికథచెప్పి వర్ష ములో తడిసి యింటికి వచ్చుట, వై ద్యులు అశవదులు 

కొన్నప్పుడు మృత్యుంజయశతకము చెప్పి ఒక్కు_ రా|తిలో సోదరుడై న "పేరన్న 

జబ్బును వైద్యులు కూడ ఆశ్చర్యము చెందునట్లు పోగొట్టుట, మనుమనికి. వచ్చిన 

మశూచికవ్యాధిని పోగొట్టి వారిపై అవాహన . చేసికొనుట, - ఏ గురుబోధలేకయే 

సంగీతము, నాట్యము,  బహుభాషలు కూఅంకషముగా స్వాధీనము చేసికొనుట, 

19: శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాన సారస్వత నీరాజనము, పు॥ లు 570-72 
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ఆశీర్వాదమా[తమున సంతతి లేనివారికి సంతానమును కల్లించుట, అవ సానసమయ 

మున విష్ణుదూతలకో మాటాడుట, మొదలగు ఆతిమానుషచర్యల నెన్నింటినో దాను 

గారు చేసినట్లుగా విజయనగరమున జనశుతులు కలవు, 

తారకుడు నవరసరుచివేది, లలితచరణచార్హి సాధ్యలంకారధారి, పరవళ 
సుఖయోగి, చితసంకల్పభోగి, కవిరాజు, వాగ్గేయకారుడు _ ఈ లక్షణములన్నియు 

దాసుగారి వే. 

తారకుడు దేశసంచార|పియుడు. దాసుగారు దేశనంచారపియులే కదా! 

ఇక తారకుని అభి పాయములన్నియు దాసుగారివే. 

ఇక చం|దద్వీపము [బిటీషుదీవులు, ముఖ్యపట్టణమైన చం|దమతీనగరము 

లండను, చం|దవాతీనగరము పక్కన (పవహించు ' చందోకాంత' అనునది 

లండను పిక్కనగల ధెమ్బు నది. చంద్భోమతీనగర ప్రజల వర్లన మంతయు 

లండనునగర ప్రజల వర్ణనము. “చంది” అనునది “శ్వేత” అనుదానికి సాంకేతికము 
విబుధనగర మనగా దాసుగారి విజయనగర మె. 

ఇక ఈ తారక సందేశమును గూర్చి బృిహ్మ శ్ర) అప్పల సో మేశ్వరశర్మ గారు 

చెప్పినమాట లివి _ 

Uy జ [పబంధరచనాకాలం డ్రీస్తుశకం 1908-1910 ప్రాంతం, (బిటిమవారు 

భారత దేళానికి స్వాతం [త్యం (పనాదించాలన్న విషయంలో నెమ్మది నెమ్మదిగా 

ఉద్యమాలు సాగుతున్న రోజులవి. మితవాదం, అమితవాదమున్ను (పక్కపక్కన 

వినిపిస్తూ ఉందేవి. అందులో మితవాదమే మంచిదని ఈ [గంథం సూచిస్తుంది." 20 

దాసుగారి స్వియాభ్మిపాయములకు ఒక సంకలన (గంథము తారకము. దాసు 

గారికి పాణినీయము పై గల [ప్రభుత్వము తారస్థాయియని తెలుప్కుగంథము తారకము. 

రూపకముబు : 

దాసుగారు (వాసిన రూపకములు రెండు, 1. దంభపుర [పహనసనము, 

2. సారంగధర నాటకము. 

20. ఆదిభట్ట నారాయణదాస వారన శ్ర సిరాజనము, పు॥లు 574-75 
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దంభపుర| పహసనమను నామమునుబట్టి, [గంథకథను గూర్చి గల జన 

బెట్టీ స్వతం|త గంథమని నిస్సంశయాంశము. ఇక సారంగధరనాటకము 

మందుగల సొరంగధరకథకు (పతివింబిము కాదని ‘An origina! drama 

2015" అను దాసుగారి సారంగధర నాటక ముఖపతముపై నున్న అంశము 

వచ్చినట్లు కన్చడుచున్న అంశము. అందువలన ఈ రెండు రూపక ములు స 

గంథములు, 

దంభపుర (పహసనము న 

దాసుగారు వౌసిన ఎకె ద్ర .పహసనమిది, ఇది అనుపలబ్ధకృతి. 

గూర్చి వినుకలియే కాని కనుకలి భాగ్యము కలుగలేదు. ఆశతో చేసిన ఈ | 
[పతిగవేషణము ఒక [ప్రహసనమయ్యెనేకాని [పతిమ్మాతము లభింవ బేదు.2] 

దొసుగారు ఈ [పహసనమును [వాసినది 1890 లో. అస్సటి కే విరేళ 

గారి (బ్రాహ్మవివాహము అను మొదటి |పహసనము వచ్చినది. 

సాహిత్యము నందలి (పతి [ప్రక్రియకు విశ్వ శేయమే (ప్రధానలక్ష్య 
[పహసన (క్రియలో సాగినట్టుగా సూటిగా, స్పష్టముగా, ఈ లక్ష్యము 

[ప్మకియలలో సాగదు. అంతేకౌక ఈ |పహసన[ప| క్రియ పరిమాణములో 

ఆకర్ష ణశ క్రిలో మిన్నది. అందువలననే (పజలను బాగుగా అకర్ష ౦ 

పేరేళలింగముగారి [పహసనములను జూచి చిలకమర్తి, పానుగంటి, మొద! 

డ (పహసనములను ,వాసిరి. దాసుగారుకాడ ఈ [ప్మక్రియను స్వీకరి( 

కారణము. హాస్యరసముతో రంగరించి సమాజవ్యాధులను నిర్మూలించు 

_ పథము వు 

ae 

“ఆకాలమనందే. (1890) రచింపబడీన దంభప్పర| వహ సనము 

(జులై, 180%) అచ్చుపడలేదు. ఫీలమయ్యెనో లేక మిగిలియున్నదో శే 

21. దాసుగారి. సమకాలికులు, విజయనగరనివాసులు అయిన 

సూర్యనారాయణగారు (వకీలు), శ్రీ పేరి నరసింహ శాస్త్రిగారు 
పకులు, సంగీతవిద్వాంసులు) (వౌత(ప్రతిని చూవితిమనుబునా, 

పతిని గూర్చి సరియైన సమాచార మోయలేకపోయినారు. 

\ 



నిశిత. 

ఇందలి పాత లానాడు విజయనగరమున పురజనులలో గుర్తింపబడెనట. పాత 
సంభాషణలతో గూడ [పహసన మంతయు పద్యములలో నే విరచించబడెను? అను. 

దాసుగారికి దగ్గరబంధువులై న (శ్రీ మరువాడ వేంకటచయనులుగారి మాటలవలనను 22. 

‘Later on he produced a satire called Dambhapura Prahasa. . 
nam. Tt contained caricatures of several of his conteniporaries} 
Unfortunately the book was not printed and the original itself is 
missing’ అను ఆదిభట్ల నారాయణదాస అముద్విత గరంథ పిచురణసంఘ కార్య 

దర్శియైన శ) వసం ంతరాపు బ్రహ్మాజీరావుగారి (1958) మాటల వలనను 28 

ఈ దంభపుళ్యపహససము నిర్వచన. పద్యపరిహసన మనియు, అందలి 

పాత్రలు దాసుగారి కాలమునాటి విజయనగర పురవాసులలో కొందరికి ప౦తీక 

లనియు, 1058 నాటికి ముదితము కాలేదనియు, ఆముదితపఏతికూడ చేతికి దక్క 

లేదనియు తెలియుచున్నది 24, 

శ్రీ మరువాడ వేంకటచయనులుగారు, వారికి జ్ఞాపకమున్నవనుచు, ఆ 
ప్రహసనము నందలి వేసవి వర్షనములోని ఓక ఉ ఉత్పలమాల నృత్తమును ఒక 
సీసపద్యపాదమును. వారి గరింథమున హిసిరి. 

( మ ఆద జై సంప య న కాలువకంపు లన్నరగు గాడుపు'లెల్ల డం చేళ్చ కుట్ట గ 

గ్రోలుగ నేడ్సు నేడుపులు - కుక్క_లవేటలు దోవుకాటులున్ 
(బేలెడి సోదె బూచులును - శేగు ఏిళూచులు పొక్కు_పుండ్లునున్ 
గా లెడి నిండుకలి నరకంబయి వేసవివచ్చే నిచఃటన్” నగ బగ 

వేడి నెత్తురు తాగ వింత వుత్తునజోగి 

పరుగు పర్లున పాటంచాజె దోమి *£ 

22, శ్రీ మదజాడాదిభట్ట నారాయణదాస జీవీతచర్శితము, పు. 262 
23. "Adibhatla Narayana Das’, P.35 

నీక, కాని విజయవాడ యందలి సరస్వతీ బుక్ డిపో యజమాని దంభ పుర 
ప్రహననము ముదితమైనదనియు, తాను కొన్ని కాపీలను అమ్మితిననీయు 
నాతో గట్టిగా చెప్పినాడు. ఒకసారి శ్రీ కరా ఈశ్వరరావుగారు, ఆచార్య 
యస్వీజో గారావుగారు వెళ్లగా వారితోకూడ నిట్టే యన్నాడట, 

25. శ్రీ మదజ్జాడదిభట నారాయణదాన జీవిత చర్మితము, పు. 262 
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శ్రీ కే వేంకటచయనులుగారికి గురు రున్న ఈ సపాదపద్యమే దాసుగారి దంభప్పర 
పహసనమును గూర్చి ఆంధిపజల "కిప్పటికి మిగిలిన గుర్తు, 

సారంగధర : 

“సారంగధర ' దాసు _ గారు వ్రొసిన ఏకైక నాటకము. ఇది 

యైదంకముల గద్యసద్యాత్మక నాటకము, అంకములు మరల రంగములుగా 

విభక్కములు. ఈ నొటకముఖపతముపె నున్న ‘AN original drama in 5 
8613” అనుదాని వలన, దాసుగారు ఈ నాటకమును స్వత ౦త నాటక ముగా భావించి 

నట్లు స్పష్టము. కాని కథానాయకుడి న నొవంగధరుని కాని, చిత్రాంగి, రత్నాంగి, 

సుబుద్ధి, మొదలగు హధానపాతగోలను గాని ఆంధీ సాహిత్య రంగస్థలము నకు 

మొదటగా పరిచయము చేసినది దాసుగారు కాదుకదా: కనుక ఈ నాటక మెట్లు 

స్వతంతనాటక మగును? అన్నది వెంటనే కలుగుశంక. ఈ శంకాశల్యమును 

పీకివై చుటకు దాసుగారి నాటకాంశముల వంక తీరికగా చూడకతప్పదు. 

ఈ నొటకమునకు కథాస్థలము రాజమ హేందివరము, దీనికి రాజు రాజరాజ 

నరేందుడు. ఇతని కిరువురు భార్యలు. “శారదాపరావతారను, పతిప9తాశిరో మణి, 

కనికరముకన్నకడుపు' అగు రత్నాంగి పెద్దభార్య. పాపాత్మురాలు, దుర్మార్గురాలు 

అయిన చిత్రాంగి చిన్నభార్య. సారంగధరుడు రత్నాంగీ రాజరాజనరేందుులకు 

'వరమేశ్యరు కరుణచే” కలిగిన వుతుీడు. “సంగీతసాహిత్య సంపద" కలవాడు. 
పదునెనిమిదేండ్ల వయస్సుగల ఆవివాహితుడు, సొగసరి. చితొంగీ సారంగధరులకు 

పెండ్లి క మొదట నేర్చాటు జరుగుసు. తరువాత ముసలిరాజు ఆమెను వలచి కోట్లు 

కొనును". “మనసున్నవాడు కట్టుకొనకపోయె _ కట్టుకొన్నవానిపై మనసు కుదర 
దామె, ఆను స్థితిలో నుండి, నారంగధరుని పై “పా౦ణము” పెట్టుకొన్న చిన్నది 

చితాంగి. ఇది నాటక పాళిరంభమునకు ముందున్న పూర్వరంగము. 

చెంచునాయకుని పారిర్ణనచే రాజరాజనరేందుడు పంటలను పాడుచేయుచున్న 
మృగములను వేటాడుటకు అడవికి వెళ్లను. సారంగధరుడు సుబుద్ధితో (మంతి 
పుత్రుడు, పిియమితుడు), గిలిగింత కో (విదూషకుడు) ఉద్యానవనాంతర్గత సౌధ” 

పాొొంతమున పొవురములు ఎగుర వేయుచుండ, సారంగధరుని పావురము చిత్రాంగి |. 

మేడపై వ్రాలును. పావురము కొరకు నారంగధరుడు గిలిగింతను పంప, 

చితారింగీ మనస్సు తెలిసిన అంటింత (చిత్రాంగి దాసి) “దేవిగా రిదివర శే యా 

పావురమునుబట్టి తమయొద్ద నుంచుకొ న్నారు. _ చిన్న పభువుగారితో తల్లి యొద్దకు 
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కొడుకు వచ్చుటకేమి యభ్యంతరము అని సెలవిచ్చినారుగనుక నీవేగి చిన్న|ప్రభువు 
వారిం దోడ్చుకొనిరా" అని గిలిగింతను వెనుకకు పంపును. గిలిగింత తెచ్చిన వర్త 

మానము విని సొరంగధరుడు బయలుదేర, “పూర్వము సారథి యడ్డపడినపుడు మీ 

ముత్తాత యభఖిమన్యుడు సాహసించినట్లు మీరును జనుచున్నారు' అని సుబుద్ధి అడ్డ 

గించినను వినిపించుకొనక సారంగధరుడు చితాంగి సౌధమును జేరును. చిత్రాంగి 

యిదే సమయమని చిత్రచిత సంభాషణములతో రాజపు[తుని వశసరచుకొన [పయ 

త్నించి విఫలయై, చివరకు సిగ్గును బుగ్గిజేసి ల 

ర_క్ట్క న్సర్చం విగిలిన రయిక6 జూడు 

కోరి మొలపయిజాఅీన కోళయజూాడు 

గడగడవడంకు మైమారు "కాకళయజూడు 

మాజుపల్క-క నన్నొక్క-మాటు కూడు - పు 45 

'అని పోకు పోకుమని అడ్డుపడ, సారంగధరుడు _ 

నిను ననుంగూర్చి విభుని కన్నీరు మూడు 

మోటీ బాశుడు నపకీర్ది నోరు చూడు 

సై పాలసి నాదు కె జాలు వరాడు 

బుద్దిగాని  తుచ్చువకా మోహము విడనాడు - పు. 45 

అని అడ్డకు తొలగు తొలగుమని తిరస్కరింప్క “రేపు నీర కము బొట్టు పెట్టు 
కొనక నాపగదీరునా?” అని బెదరించును. 'సత్యహృదయముతో హాయిగా చచ్చెదను” 

అని సారంగధరుడు ఆమె సౌధమును వీడి వచ్చును. అక్కడనుండి సారంగధరుడు, 

వలవంతతో (రత్నాంగి దాసి) మాటాడుచున్న తన తల్లియైన రత్నాంగి దగ్గరకువచ్చి 

జరిగిన ఘోరమంతయు చెప్ప, నీవు సత్యమును గాపాడినావు సత్యము నిన్ను 

గాపాడదా?' అని సారంగధరుని యోదార్చి తాను బాధపడును. 

అరి అం అంటింత ఈ ఘోరమును మనసులో దాచుకొనలేక తన భ ర్తయైన 

గిజిగన్నతో చెప్పు గిజిగన్న నేస్తుడు, పాంతకనాయకుడు అయిన జబ్బన్న 

వీథి bones నుండి ఈ వృత్తాంత మంతయు వినును. అతడు అంత “చిన్న 

(ప్రభువు వారిపై నేరము మోపబడినయెడల వారు నాచేతికి కదా యొప్పగించ బడు 
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దురు. దేవుడు నాకీ నిజమును ముందుగా తెలియనిచ్చుట మేలే: “ఓహో, చిన్న 
[ప పభువుహారె ౦త మంచివారు" అని యనుకొనుచు వెడలును, 

రాజు వేటాడి యడవి నుండి వచ్చును “దుస్ప్వ్వప్న హేతువు"న వెడవెడ 
నికో రాత్రి గడిపి, బడలికతో కోట చేరి, విదూషకుని చమత్కారగర్భిత సత్య 

వాక్యముల సారమును తెలిసికొన లేక, కోపగృహములోనున్న తన 'వాణధనమైన' 
చిితాంగిని చేరి సరసము లాడును, చిత్రాంగి లేనిదుఃఖమును నటించుచు మెల్ల 
మెల్లగా అసత్యము లాడుచు, చివరకు _ “అంటింతా! నాకు నోరాడదు. నీవు చెలు 
పము, పోనీ నేనే ఇప ప్పెదను.. అ పాపాత్ముడు (సారంగధరుడు). పావురము 
మిషతో నిక్క_డకు వచ్చి నన్ను బలిమి చెరపట్టిసాండు. నేనెంత మ శ్లించినను 
విన్నాండుకా6 డా(డుదానిని నేనేమి చేయగలను? “తమకోం ( జెప్పుటకు బితికీయన్నా 
నిశ నేదో కెజవు చూచుకొని యా యీ |పాణముం టోంగొట్టుకొ నెద నస సకీ ర్రి [బతుకు 
నాకెందుకు?" అని తన పగ ఫలించునట్లు నాటకమాడును. రాజు కా మోన్మళ్తుడై 
సారంగధరుని బతుకనీయరాదు అని నిశ్చయించుకొ నును; 

కలత చెందిన సారంగధరుడు సుబుద్ధి “తత్త్వ వాక్యముల" వలన “మరణ 
చింత లేక” వై రాగ్యమనస్కు డగును. ఇంతలో గిలిగింత వచ్చి చి|తాంగి రాజుతో 
అడిన కపటనాటకము చెప్పును. దానికి సారంగధరుడు 'గినికేమిః చావున కన్ని 
చావులు లేవుగదాః ఈ పాపిష ష్టలోకమున్విడచుటయే మేలు” అని వై రాగ్యముతో 
సలిక్కి సుబుద్ధితో గూడి సర్వేశ్వరుని క్రీ _ర్తనలో నిమగ్న మగును. 

రాజు “ధర్మ స్థానమున' విచారణ పెట్టును. _అంటింత, అంటింతచే ఆస 
పెట్టబడిన పురోహితుడు చి తాంగి పక్షమున అసత్య సాక్ష్యము చెప్పుదురు. విచారణ 
పూ  ర్రియెన పిదప మంతి, మహాకవి గాయకళిరోమణీ సారంగధరుడు నిర్దోషి యని 
యన్నన్న, రాజు కోపముతో ' అలన స్యము సేయక యో పితృ | దోహికి( గాల చేతులు 
నటికి వేగ మిటురండుి అని యాజ్ఞాపించును, 

ఇంతలో చితా 0గి సారంగధరునకు (వాసిన [_పేమలేఖను అంటింత [మింగ 
బోవుచుండ్క గిలిగింత చూచి అరచును. మంతి అంటింత చెంతనుండీ ఆ ప్మత 
మును లాగికొని వచ్చి చదివి విన్సింప రాజు. ఆశ్చర్యపడి, అంటింతను నిలదీసి, 
నిజము చెప్పుమన అది వాస్త్రవకథ యంతయు చెప్పును. - జరిగిన మోసమును ' 
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శెలిసికొని, రాజు భటునికో “ఎవడురాః రాణివాసము లేదు గీణివాసము లేదు, 

చిత్రాంగిని గొప్పుపట్టి నలుగురీడ్చుకొ ని రండు” అని యరచును, భటులు తిరిగి 

వచ్చి “ఆమె విషము[ కాగి మృతి నొందినది. అని చెప్పుదురు. 

రాజు దుఃఖముతో రత్నాంగి యంతఃపురమున కేగి, రోదించి, రోదించి, 

మూర్చచెందిన రత్నాంగిని చూచును మూర్చదేరి తాను బాధపడుచునే, ఎదుట 

దుఃఖించుచున్న భర్త రనుచూచి రత్నాంగి “అయ్యో! నా (పాణనాథు( డెంత దుఃఖించు 

చున్నాడు. నేనింక సీతని నోదార్చనియెడల( గీడుమూడును. నా కొడుకుకన్నను 

మజీయు నీ మూండులోకములకన్నను నాభర్త రయే కదా నా కెక్కుడు" అని తలంచి 

భ ర్తనోదార్భును. ఆత్మహత్య చేసికొనదలచిన భర్తను వారించును. ఇంతలో 

హంతకులు వచ్చి “సజీవులై చిన్న |పభువువారున్నా రతనిశే యపాయమును లేదు 

ఆని చెప్ప. సారంగధరుడు సజీవుడన్న వార్తకు రత్నాంగీ రాజరాజనరేందు9లు 

సారంగధరుని గన్న రత్నాకరేం[దుని వలె సుప్పొంగి, పుత్రుని చెంతకు వెళ్లదురు 

పీరు వెళ్లు లోపలే సారంగధరుడు సిద్ధుడె వనముల చరించుటకు (తిష పూనును* 

అతనిని 'సుబుద్ధిగూడ అసుసరింపదలచెను. తల్లి రాగా సొరంగధరుడు తన నిర్హయ 

మును చెప్పును. తరువాత తండి వచ్చి తన "తప్ప మన్నింపుమని, రాజ్యము 

స్వీకరింపుమన సారంగధరుకు తల్లి క్రి చెప్పినప్లే తండ్రికి కూడ తన నిర్ణయమును 

చెప్పును, అంత రాజు, సారంగథరుడు పుట్టకమున్ను దత్తత తీసికొన్న చం[ద 

చూడునకు రాజ్యము నొసగును. రాజు కూడ వాన్యప్రస్థు డగును. వై రాగ్యసంపద 

నందర కిచ్చిన అ పరమేశ్వరుని అ అంద్రరు (ప్రార్టింతురు. 

సారంగధరుని తన నవనాథచరి[తలో (వాసి (పే పథమముగా అం|ధ 

సాహిత్యమునకు పరిచయము చేసినవాడు గౌరన. గౌరన “హస్తవాసి” యెటువంటిదో 

కాని, అతని హరిశ్చం| దునికథ వలెనే, ఈ సారంగధరుని కథ కూడ నెందరినో 
. ఆకర్షి ంచినది, గౌరనకథను ఎవరిచి త్రము వచ్చినట్లు వారు మార్చి (వ్రాసినారు... 

గౌరన కథలోని సారంగధరుడు మాళవడేశములోని మాంధాత పురాధిసతి 
మైన రాజమహేందుని కొడుకు, అంధుడుకాడు. సారంగధరుని చేంగీదేశ 

(వభువై న రాజరాజనరేం|దుని' కొడుకుగా మార్చి ఆంధధుడుగా చేసినది వాలభాగవత 

ద్విపద |గంథక ర్త యైన దోనేరు కోనేరునాథుడు. చేమకూర వెంకన్న తన సారంగ 

ధర చరిత్ర సబంధములో, కథ మాళవదేశములో. జరిగిసట్లు చెప్పుచు, ఆ రాజ 
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నరేం్యదుసకు రాజమహేంటదపుర మను ఒక [కొత్త పట్టణమును నిర్మించినాడు. 
అప్పకవి తన అప్పకవీయములో సారంగధరుని నన్నయభట్టునకు శిష్యుని చేసినాడు. 
నన్నయభట్టు భారతావతారికలో రాజరాజనరేంద్రుని పాండవవంశజు డన్నాడు. 
బాణాల శంభుదాసుడు తన ద్విపద సారంగధర. చరితలో ఆ పట్టణమును రాజ 

హేం|దవరముగా చేసినాడు. ఇక కూచిమంచి తిమ్మకవి తన ద్విపదకృతియైన 

సారంగధరచరి[తలో చితాంగిని రాజపుతికను చేసి సారంగధరుడు చూచిన 

'వధువులలో నొకతెగా మార్చినాడు. 

నారాయణదాసు గారి నాటకకథలో _ కథాస్థలము, మాళవదేశముకాక అంధ 

చేశ మగుట బాణాల శంభుదాసుని కథాంశము, సారంగధరుని తండి పాండవ 

వంశజుడైన రాజరాజనరేం దు డనుట నన్నయ 'అం|ధమహా భారతావతారికాంశము: 

గౌరన 'కథలోవలె సేశ్య కాక చిత్రాంగిని రాజపుతికగా రాజరాజ నరేం(దుని 

చిన్నభార్యగా చి|తించుట కూచిమంచి తిమ్మకవి [గంథాంశము. సారంగధరు డు 

రత్నాంగీరాజరాజన రేం్యద్రులకు సరమేశ్వరుని కరుణ వలన పుట్టిన వాడనుట గౌరన 
కథాంశము. చిత్రాంగి సారంగధరులకు మొదట వివాహ|పయత్నము జరిగిన 
దనియు, పిదప రాజరాజనరేం[దుడు చి|తాంగిని వివాహమాడె ననియు చెప్పుట 
కూచిమంచి తిమ్మకవి కథాంశము. గౌరన కథలో వలె సారంగధరునకు కరచరణ 

ముల ఖండనము జరుగక, సత్య మెరిగిన జబ్బన్న యను. హంతక నాయకునిచే 
కాపాడబడి రహస్యముగా నుంచబడుట దాసుగారి |క్రొ త్రకల్పనము. దీనివలన 
దాసుగారి కథలో గౌరనకథలో వలె సిద్ధుడు వచ్చి కరచరణ రహితుడై పడియున్న 
సారంగధరుని రక్షింపవలసిన అతిమాసుషచర్యకు అవసరము లేకపోయినది. ఇశ్తే 
దాసుగారి కథలో చిత్రాంగి నిజస్వరూపము అంటింతయొద్దగల ' చితాంగ్ని సారంగ 

ధరునకు |వాసిన |పేమలేఖ' వలన రాజరాజ నరేం|దునకు తెలియును. గౌరన 
కథలో వలె అకాశవాణి వలన కాదు. రాజరాజ నరేం[దుడు తన రాజ్యుమును 
దత్తపుత్రుడై న చం|దచూడున. కీచ్చుట గ్ గొరనకథ కాదు, ఇదికూడ దాసుగారి 

కల్పనమె. 

ఇట్లు దాసుగారి నాటకములోని. [పథాన కథాంశము లన్నియు పూర్వకపుల 
[గంథములిలో సున్నవే. ఆ కథలలో దాసుగారు తమకు నచ్చిన అంశములను 
ఏరుకొని కూర్చిన కథ, దాసుగారి ఈ సారంగధర నాటక కథ. కనుక దాసుగారి 
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సారంగధర నటకకథ ఏయొక్క పూర్వ సారంగధర కథకు యథాతథానుకరణము 

కాదు. ఇట్లు ఏ యొక్క పూర్వ గంథకథకు యథాతథానుకరణము కాకపోవుటయే. 

దాసుగారు వారిసారంగధరనాటకమును స్వత౦(తనాటకముగా భావించుటకు కారణము, 

ఈ నాటకకథలో ని రత్నాంగి, చితాంగి; రాజు సారంగధరుడు, సుబుద్ధి 

మొదలై న పధానప్మాత లన్నియు గొరన |గంథము నందలిసే. అంటింత 

(చ్మితాంగి దాసి), వలవంత (రత్నాంగెదాస్సి గిలిగింత (విదూషకుడు, గజి 

గన్న (రంగులువేయ చాకలి, జబ్బన్న (హంతక నాయకుడు, మహాకవి 
గాయకశిరోమణ్ (సారంగధరుని గురువు, ' పురోహితుడు (లంచము తీసికొని 

చిత్రాంగివె పు వాదించినవాడు) అను పా|తలు దాసుగారు కల్పించిన పాషతలు, 

ఆ పాతల వృ త్తులనుబట్టి, మనః (పవృ త్తులనుబట్టి, దాసుగారు అర్థవంతములుగా 

నామకరణములు చేసిరి. దాసుగారు ఇట్లు పా|తలకు సార్థక నామములను పెట్టుటకు, 

గౌరన మం|త్రికుమారునకు పెట్టిన “సుబుద్ధి? యను నామము మార్గదర్శకము, 

ఈ నాటకము నందలి “సారంగధరుడు, సుబుద్ధి, మహాకవి గాయక శళిరో మణి, 

గిలిగింత' అను పాత్రలు తలకొక చరణముగా అజీకేవిత్వము చెప్పుట ఒక విశే 
షము, _సారంగధరుడు సుబుద్ధి ఈ నాటకమున సంగీతకవిత్వము లందు మంచి 

 లెవారు. : 
Cy Rte 

ల్యూ 

సారంగధరేకిథ అనగనే, సహృదయ పాఠకుని కన్ను వెదకు అంశములు 

కథన చమత్కారములు, (పతి హరికథలో _పీకకుల నాడిని [పత్యక్షముగా పకి 

కట్టి, వారి యభిరుచులకనురూపము శె న కథనముకో మెప్పించు సమయోచిత సామర్థ్య 

(పదగ్శన (సజ్జ గల దాసుగారు, అవకాశమున్న ఈ సారంగధర కథలో వారి కథన 

చమత్కారశ క్రిని (పదర్శింపకుందురా? అనేకవిధాల (పదర్శించిరి, 26 

ఇక సందర్భోచిత రచనకు మచ్చుతునకలు' ఓకటి రెండు _. 

చికాంగి మేడచ్చ్మి తములు : 

ఇకదట్ల సీల్య్బామ్మ లింపులగల భాడంగ 

స్వర్షంబు, నెక్కంపం జూలు మెట్లు 

26. ఈ నాటకమందలి చమత్క్మారములు 'చమక్కార ఏ చారుత్వము” అను విభాగ 
మున చేరినవి, 
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అద్దంబువ ౪ మేని నంతయు౬ గన్పర్న్ క్ 
ది 

జీవకళల బోడ జెలగ నవరసముల్ 

ఇలువారల జూెపెడ్ చి త్రరవులూ 

మూటి మాటికి వింత నూటలాడుచు€ బంజు 

రము లలరించు గోరలు చిలుకల 

కలుగు నీ నేడపె నుండి కాంచునపుడు 

(కింది జనములు చీవుల చందముగసు 

తోంటలుం బూర బయళులు నాటముగను 

గానం బడుచుంజెం దిరిగడొ కన్నుంగవకు _ పు- 88 

ఈ హర్య్య వరనము అతిశయో కులకో ఆకాశ హార్మ్యములు గటక స్వభా 
కస | అవి లు 

వో కులకు సమీపబందధువూగా నున్నది, 

గిలిగీంతే కెల్ల నారుజామున పొడీన మేలుకొలుపు పొట ; 

వ॥ మేలుకో యినుండ - మేలుకో ఘనుండ 

అ మేలుకో యినుండ = మేలుకో ఘనుండ 

కులుకో చీకటి జూలు ముసుంగు దీసి |మే॥ 

జారులు చోరులు సల్పిన ఘోరము 

జనుల కెటుక పర్చ నేలుకో 

. పు. $6 

ఈ పాటను చేటనుండి వచ్చుచున్న పేద్ధరాజు వినును. ఇనుడు అను శబ్ధ 

మునకు సూర్యుడు, |వ్రభుపు అని రేండర్భము లున్నవిగదా. ఒక అర్ధము అంధ 

కారమును తొలగీంచి కన్నులు తేఠరపించు జగచ్చకువునకు మేలుకొలుపుకాగా, మరి 

యొక అర్థము కామాంధకొరముకో కన్నులు కానని చారచక్షువునకు మేలుకొలుపు, 



జిర్1 

చం దవర్ణ నము క 

(పొద్దుజాడల గనిగంది వాద్దుమించి 

జణింగవోయిరి నాదగు చుక్క-బంట్లు 

బ్రిగుమపాటున బలగము లెకనసియుంట 

అల్ల మని రిక్కరాయ6డు వెల్ల బాణ వు. $ 

"తానోొనరి న -ఏంటిత పె ఏ్రజీగియు 

మగని విధిలేక కనిపెట్టు మగువలటోఅె 

"వలితివడి (పొద్దుముంగల నిలిచె చందు 

డాకసపు పెనమందు మాడట్టు వలెను వు. $8 

ఈ రెండు పద్యములలో చం|చవర్గనముతోపాటు కథాపరములై న అర్థములు 
కూడ సూచితము లగుచున్నవి, మొదటి పద్యమున. 'సారంగధరుని సోయగము 
చూచి విఠహముతో హద్దుమించి చక్కని చుక్కయైన చితాంగి లొంగిపోయినది. 
తన ముద్దులభార్య యే యిట్లు చేసినదని తెలిసికొని రాజు తెల్ల బోయెను! అనియు, 

రెండవ పద్యములో “తాను చేసిన తప్పు తెలిసియుండియు, గతిలేక చితాంగి మగని 

మాడినముఖముకొ కని పెట్టుకొని యున్నది” అనియు కథాపరములై న అర్జాంతరములు, 

చితాంగీ సాఠంగధరుల సంభాషణ ఘట్టములో, చితాంగికి కొంతసేపు, 

సమాధానము చెప్పి, ఇక లాభముళలేదని _గహించి "ఈ ఘోరపాపమునకు నే 

నంగీకరింపకున్న నన్నీమె (బతుకనీ దెళ్లైన సరియె” అని నిశ్చయించుకొని, 

“అమ్మా! నీకిట్టి పాపపుబుద్ధి తగదు, మనను మళ్లి ంచుకొనుము' అని పలికి 

సారంగధరుడు. 

జగదేక వీరమూూ_ర్థీ ర్త 

నుంగురాణివి మేటి చదువునుం జడినిన నీ 

వనుచిత ఫావణముల న్: 

తనయునితో నిట్టు లాండవగు వేత న్లీ! పు. 44 



నిర్డి 

అను పద్యము ననును. ఈ పద్యమున మొదటి రెండుపాదాలలో నున్న [పాస్క 

తుది రెండుపాదాలలో చెడినది. చెడినది [పాసకాదు. చి తాంగీసారంగధరుల 

ధ్యాస". వారి మనస్సులు మారుట ఈ [పాస మారుటలో దాసుగారు నూచించీనారుం 

ఈ నాటకము నందు దాసుగారు ఇతఃపూర్వమే |వాసిన పద్యములను కొన్నిం 
టివి చేర్చినారు. ఇది భవభూతి, తిక్కనాద్యనేక పూర్వకవుల పరిపాటియే. 

ఈ నాటకము నందు దాసుగారు కల్పించిన మరువలేని పా్యాత మహాకవి 
గాయకశిరోమణీ. ఈ పాత లేకపోయినను కథ కుంటుపడదు. కథకు అనవసరము 

లైన పట్టులందు కవి కల్పించు పా|తలు కవి వ్య క్రిత్వమునకు అయువుపట్టులు. 

ఈ నాటకము నందలి మహాకవి గాయకశళిరోమణి భావము లన్నియు దాసుగారివే. 
ఈ నాటకము నందలి మహాకవి గాయకశిరోమణి,. ఎవరోకాదు, మహాకవిగాయక 

శిరోమణి యైన నారాయణదాసుగారే। 

నాయెటుకి : 

“నా యెజుక నారాయణదాసు గారి స్వియచరి|త 27 ఇదీ న్యాయవాదియైన 
శ్ర) జయంతి కామేశముపంతులుగార్ కంకితము. ఈ వచన [గంథమునకు నామ 

మైన 'నాయెటుకి కొంత ఆస డీ కలిగించు నామము. దాసుగా రుఉద్దేశ పూర్యకము 

గనే ఈ నామకరణము చేసిరి. వారి ఉద్దెశ మిదీ యని జన కతి.” 

సోయెజుక అన నేనెరిగినది. అనగా నన్ను గూర్చి లోకమటుగనిది, నేను 

మ్మాతమే యెజుగునది. నేనెంత |ప్రసిద్దుడనై నను నా బాల్యాదులను, నేను ఈ 
స్థితికి వచ్చుటకు కారణములు ఉద్చోధకములునై న అంశములను లోక మెటుగలేదు. 
కాని తెలిసికొనవలెనను ఆసక్తి చూపును. అందులకే లోకమెటుగలేసిదిి నేను 
మాత్రమే యెజీగీనది అయిన నా యీ లోక [పసిద్ధిక గల పూర్వరంగ మంతయు 

వివరించినాను. ఈ [గంథమునకు 'నా యెజుక' అని పేరు పెట్టుటకిదే కారణము. 

27, Auto biography ఆను దానీకి సమానార్థకముగా వీరేశలింగముగారు - 
వాడిన “స్వీయచర్శిత్రము' అపప్రయోగమని (బహ్మశీ కాశీభట్ల 
(బహ్మయ్యశాస్త్రిగారు అధిక్షేపించినారు. స్వకీయ చరిత అనికాని, 
సౌవ చరిత్ర అనికాని, స్వచరిత్ర అనికాని అనవలెనని శాస్త్రిగారి 
వాదము. (సరస్వతీ-1911 మార్చి). 



ిర్రి 

దాసుగారు ఈ స్వీయచరిత్రను వారిముప్పదియేండ్ల వయసువరకు మా[తమే 

[వాయగా, దానికి శిష్యుడొక డొకసారి “పీరు ముప్పదియేండ్ల వరకు మ్నాతమే 

[వాసి ఆపితిరేమి?' అని అడిగెనట. దానికి దాసుగారు _ 'స్వీయచరి[త [పతివ్య క్రి 

[వాయునది కాదు, లోక్పపసిన్ధె పొందినవాడు మ్మాతమే [వాయవలసినది. అట్టివాని 

చరిత్ర కొటికే లోక మెదురుచూచుచుండును. కాని ఎంత (పసిద్ధాడెనను తన చరిత్ర 

తానే సంపూర్ణముగా (వాయుట సరికాదు. లోక పసిద్ధి పొందిన తరువాత వాని 

జీవితమునకు [పమాణము లోకము. కనుక (సిద్ధి వచ్చిన తరువాతి జీవితమును 

వాయుట స్వీయచరి|తకారుని పని కాదు. అది జీవితచరి తకారుని పని. నేను 

ముప్పదియేండ్ల కు లోక పసిద్ధుడనై నా ను. నేను ముప్పదియేండ్ల వరకు [వాయిట 

కిదే హేతువు” అని సమాధాన మిచ్చిరని పరంపరాగత సమాచారము. 

శిమ్యడడిగిన ఈ ప్రశ్నకు దాసుగారు చెప్పిన సమాధాన మని మటియొక 
హాస్య సమాధానమును శ్రీ మరువాడ చేంకటచయనులు గారిట్లు (గంథస్థము 

చేసినా రు. 

“ఎవ్వని చరి త్రయైనను ముప్పదియేండ్లు వఖశే లోక మెటుగవలయును. ఆ 
పైని అనవసరము. ముప్పదియేండ్ల వరే సుగుణముండుసు, ఆపైన సేరాసయు, 

అసంతుష్టియ పెచ్చురేగిపోవును. దైవత్వము నశించును. దేవతల నందుకే 

(తిదశు లనినారు. ముప్పదియేం గ్గదాటిన నందరు రాక్షసులే.'28 

దాసుగారు చెప్పిన ఈ సమాధానము నందలి సత్యాసత్యములజోలికి పోక 

“నాయెజుక "కు అమూల్యమైన పీఠిక [వాయుచు కుమార ధూర్జటి శీ) వావిలాల 

సోమయాజులుగారు దాసుగారు ముప్పదియేండ్ల వరకు (వాసిన దానికి చక్కగా స సమ 

న్వయము చేసిరి, వారు చేసిన సమన్యయమిది _ 

“సర్వత పూజ్యత, స్వస్థలవిజయపరితృ ప్తి లభించినదశ (శ్రీ దాసుగారి 

ముస్పదియేండ్ల వయసుతో ముగిసినది. డశిష్యశికెర్ణము |పదర్శింపవలసిన సమస్త 

ముఖ్యలక్షణములను గల వారి [పాఢవ్య కి కిత్వము ఈ వయసునకు పూర్ణముగ 

రూపొందినది. లోకమునకు మార్గదర్శకములుగ వెల్ల డింపదగిన జీవితానుభవము 

లన్నియు వారికీకొలమున కే చేకూరినవి. ఈ సమస్త విశేషమును “నాయెరుకి 

ర. నారాయణదాస జీవితచరిత్రము, పు॥ లు 207-58 
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రచనకు పూనుకొనుటకుముందే సింహావలోకన మొనర్చి యుండుటవలననే (క్రీ దాసు 
గారు తమ స్వీయచరి|తకు ముప్పది సంవత్సరముల జీవితకథనే వస్తువుగా పరిమిత 
మొనర్చి స్వీకరించియుందురు”*? , 

we 

ఇకనారాయణదాసుగారి ఈ “'నాయెటుకి తెలుగుభాషలో వెలసిన స్వీయ 

చరితలలో కాలానుగుణముగా ఎస్టానము నా కమించును? అని అవలోడనము 

చేసి నచో- 

“తెలుగులో స్వీయచరి|తలు లేవనియు అట్టిదానిని తాను |వాయవలయు 

ననియు దాసుగారికి తోచెను. అంతట తన చరిత్ర వచనమున ముప్పదియేం డ్ల 

వరకు దాసుగారు [వాసెను, ఇంతలో శ్రీ వీరేశలింగంపంతులుగారి స్వీయచరి[త 

[పథమ భాగము బయల్పడెను. దాసుగారు తాము [వాయుచుండిన స్వీయచరిితము 

నాపిసేసెరి”ి * అను వేంకటచయనులుగారి వాక్యముల వలన దాసుగారి “నాయె 

టుకి |పథమాం|ధ స్వీయచరిత్ర మని యనుకొనవలయును. 

కాని డీ) పీరేశలింగంపంతులుగారు “తెలుగుభాష లో స్వీయచరిత్రమును 

[వాయంబూనుట. కిదియే [పథమ [పయత్నము'3] అని [వాసికొనిరి. ఈ వాక్యము 

వలన శ్రీ) ఏ'రేశలింగం గారి స్వీయచరి తము [పథమాం|ధ స్వీయచరి [తమని 

యనుకొనవలయును,. 

ఇది ఇట్లుండగా శ్రీ కాటూరి పేంకశేశ్వరరావుగారు “తెలుగులో ఆత్మ 
చరి|త్రమును రచించుటకు (శ్రీ పేంకటశాస్తు)ల వారే |పథములని చెప్పవలయును. 
ఇప్పటికి 85 సంవత్సరముల (క్రితము అనగా శ్రీ) కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు 

గారి స్వీయచరిత్ర రచనమున కించుక పూర్వమే యీ |గంథ రచన యారంభింప 
బడినను ఉత్తరార్థ రచనము మ్మాతము మొన్న మొన్ననే జరిగినది' 32 

అని 20.9. 1084 వ తేదీనాడు (నాసిరి, ఇస్తే ఆచార్య దివాకర్ల 'వేంకటావ 

ధానిగారు పల్కిరి. | 

29. నాయెబుక, పీఠిక, పుు.శి 
80. శ్రీ మదజ్ఞాడాదిభట్ట నారాయణదాస వీజితచరి త్రము - పు. 587 
31, స్వీయచరి[త్రము - అవతారిక, పు. 12 

రేడి. జాతకచర్య - ఉపోద్దాతము 



సీర్5్ 

“తెలుగున వేంకటళాత్తిగారు కందుకూరివారి స్వీయచరిత రచించుట కించుక్ర 

పూర్వమే పద్యరూపమున ఉజతకచర్య యను స్వీయ చర్మితను రదించుట కారం 

భించిరి "93 

వీరిరువురి వాక్యములవలన చెళ్లపిళ్ల చేంకటశాశ్రిగారి “జాతకచర్య' (పథ 
మాంధ స్వీయ చరి తమని యనుకొనవలయును. 

పె అభ్మిపాయములను ఒకచోట గుది [గుచ్చినచో తేలు సారాంశమిది- 

దాసుగారి 'నాయెలుకి,' పంతులుగారి 'స్వీయచరి త్రము, శాస్త్రిగారి జాతక 
నా ( Co జు ్ట్ చర్య, (సథమాం[ధ ఆత్మచరి[తములను వాదములున్నవి. కనుక వీనిని బట్టి ఈ 

మూటిలో ఏది |పథమాం[ధ స్వీయచరి[ తయో తేల్చుట కష్టము, 
టి 

ము[దణ దృష్టితో చూచిన, పంతులుగారి స్వీయ చరి తములో కొంత 

భాగము చింతామణి ము|ద్రాక్షరశాలలో తొలిసారిగా ము[దితమెనది 1008లో. శాస్త్రి 

గారి జాతకచర్య మొదటగా ము[దితమైనది 1934లో. దాసుగారి నాయెటుక ము|దిత 

మైనది 1976లో. కనుక (పకటన [కమ్మ్యప్రకారము మొదటగా ము[దితమైనది 

పంతులుగారి స్వీయ చరి[తము, తరువాత శాస్త్రిగారి జాతకచర్య, తరువాత దాసు 

గారి నా యెటుక. 

ఇక ఈ [గంథములు (వాసిన కాలములను పరిశీలించినచో, కాటూరిపారి 

వాక్యములవలన జాతక చర్య |వాసినది [పకటనకు 85 సంవత్సరముల పూర్వము 

అనగా (1884-85) 1800లో. 

ఇక్కడ మరియొక విషయము, శాస్త్రిగారి జాతకచర్య పద్యాత్మక మగుటచే 

స్వీయచరి తము కావచ్చునుగాన్మి సీయచరి[త (ప్యకియకు చెందదు. పద్యాత్మకము 
లైన స్వీయ చరిితములను స్వీయచరి[త్రల క్రియల కోవలోనికి తీసికొనినచో, 

పీరందరికంచె ముందుగా పద్యములలో |[వాసిన శ్రీ కొక్కొండ సేంకటరత్నము 

గారి (శ్రీ మండపాక పార్వతీశ్వరకవిగారి ఆత్మచర్మితములను ముందుగా లెక్క 

88, తిరువతి వేంకట కపులు - ఆం॥ ప్రః సంగీత నాటక అకాడమీ (ప్రచురణ 

పు॥ కనీ 
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లోనికి తీసికొనవలెను. ఏ భాషయైనను ఇబ్బంది లేదనుకొన్నచో శ్రీ వెన్నెలకంటి 
సుబ్బారావుగారు అంగ్ల వచనములో [వాసిన స్వీయ చరితము వీసన్నిటికంపె ముందే 

ము[దితము (1878). 

కనుక శాస్త్రిగారి పద్యాత్మక మైన జాతక చర్య స్వయచరిత [ప్మకియకు 

చెరదదనుకొన్న ఇక మిగిలిన పంతులుగారి, దాసుగారి |గంథములలో ఏదీ , తొలి 
రచనయో నిగ్గు తేల్చవలెను. 

పంతులుగారి రచనాకాలమునకు (ప్రకటనకాలమునకు పెద్ద వ్యవధిలేదు. 

కనుక వారి రచనకూడ 1008లోనే, ఇక దాసుగారి నా యెజుక ఎప్పుడు [వాసినదో 

సరిగా తెలియదు. కాని వేంకట చె నులుగారి మాటలవలన, పంతులుగారి స్వీయ 

చరితముకన్న ముందుగా | పాఠరంభింపబడినదని తెలియుచున్నది. చె నులుగారు 

దాసుగారికి దగ్గరబంధువు. పైగా దాసుగారి సాహిత్య కన్యకల జాతక సమాచార 

ములను బాగుగా నెరిగినవారు. కావున వీరి .మాట కొట్టిసేయుటకు వీలు లేదు. 

కనుక దాసుగారు నాయెజుక [పారంభించినది 1909నకు పూర్వము. 

ఇది యిట్టుండగా దాసుగారు 'నాయెటుక” ఎస్పుడు (వాసినదో తెలిసికొను 

టకు “నాయెజుక* యందే ఒక ఆధారమున్నది. 

“అవ్విచిిత వివాహక ర్ర కాలేజీలో తెనుగు పండితుడును సంఘసంస్కరణ 

కర్తయు నగుటచే గమముగ యూనివర్సిటీ ఫెలో యై తన పుస్తకములు ఇంగ్లీషు 

పాఠశాలలో పాఠ్య్యగంథములుగ బెట్టించుకొని యా మూలమున ధన మార్జించు 

కొ నుచుండును.'?* 

అని పంతులుగారిని తమ |గంథములో దాసుగారు విమర్శించినారు. సంతులు 
గారు Fellow of Madres University అయినది 1898 లో. ఈ అంశము 

నా యెట్రుకలో నున్నది కనుక, నా యెజ్సుక పట్టినది 1898 కి తరువాత. కనుక 
దాసుగారి నా యెటుక పుట్టినది 1898-1908 క మధ్యకాలమున, 

కనుక ఫలితాంశమేమనగా , రచనా |ప్రారంధ దృష్టితో చూచిన నారాయణ 
దాసుగారి “నాయెజుక్శి (పకటన దృష్టితో చూచిన వీరేశలింగము సంతులు గారి 
“స్వియ చరితము పిథమాంధిస్వీయ చరితలు, 
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339) 25? 

ఇక ఈ (గ్రంథ విషయముపై దృష్టి 'మరల్చినచో - 

“లోకులచే నేనెజింగినదియు నాస్వయముగా తెలిసినదియు మదియానుభూతి 

చెలుపగోరి యిద్దాని వివరించెద.  బాల్యయౌవన దశలను గల యసుభవము నన్ను 

గూర్చియు లోకము గూర్చియు నే దెలిసినమట్టుకు వా సెది అని (గంథ్యపారంభ 

వాక్యమే నాటకము నందలి నాందివలె కావ్యార్థ సూచకమై వారి (గంథవిషయమును) 

సూచించుచున్నది. 

ఈ స్వీయచరి|త యందలి వస్తువు - జననవిషయము నుండి (1864 

విజయనగర పభువై న ఆనందగజపతిచే టౌనుహాలులో (పశంస లందుకొన్నవరకు 

(1897) గల ముఖ్యములై న ఘట్టములతో గూడిన నారాయణదాసుగారి జీవితము. 

ఈ విషయమును చక్కని సన్నివేశముల సమాజేశములతో, జీవకళలతో 

నుట్టిపడు పాత్రలతో, (పబంధసంబంధులై న వర్ణనములకో, స్వీయములై న గుణ 

లోపములి నిర్భీక నివేదనములతో, సమకాలీన సాఘికవాశావరణ వివరణములకో, 

ఉపమానములతో, సూక్తులతో, అన్యదేశ్యములై న పదములతో, వ్యవహారబలముతో 

సాధుసమాసములను (పక్కకు నెట్టిన వై రిసమాసములకో, సందర్భోచితములై న 

పద్యములతో | చమత్కారములతో 'శష్కమైన స్వీయచరి[తము కానీయక పుష్కల 

మైన కావ్యత్వములో ముంచి దీనినొక మంచి గద్యకావ్యముగా నావిష్కరించినారు. 

జయంతి కామేశము గారికో, భీముడి గారితో గల సంబంధము, మాటతప్పిన 

"వేశ్య, 'వెలయాళిపరీక్ష బందరులో గానమున పోటీలు, నరసన్న పేట వేశ్య, 

మైసూరులో “బందే బందే” మొదలగునవి రసవ త్తర సన్ని వేశములు, 

1 దాసుగారు, వేంకటవై నులు, జగ్గావధాని, పేరన్న, జయంతి కామేశముగారు 

ఖీముడుగారు, మాటతప్పిన వేశ్య, నరసన్న పేటవేశ్య, విచిత్రవివాహక ర్త, మదరాసు 
కాలేజీ ఆం్యధోపాధ్యాయుడు, డిప్యూటీ కలెక్టరు తప్పుపట్టిన వైణికుడు, మైసూరు 

మహారాజు, ఆనందగజపతి, మొదలగునవి చక్కగా పోషింపబిడిన పాత్రలు, 

బరంపుర వర్ణనము, సింహా(దచిఅప్పన్న దర్శనము, పడవ్యపయాణము, 

బాల్యదశావర్షనము, బెంగుళూరు [పయాణము, రాజమం డి టొనుహాలు వర్ణనము 

మొదలగునవి (ప్రబంధవాసనలు గుబాళించు వర్ణనలు. 



నర్ 

“నేను మర్త్యులను గొల్వను” "అని తన్నాదరింపదలచిన మైసూరు [పభువుకో 

ననుట, “మీకేమి కావలెను?” అని అడిగిన 'రేవారాణితో “పరమేశ్వర కటాక్షము 

కంటె కోరదగినది. మేమియును లేదు". అని యనుట, తనకున్న పెద్దగురుని, చిన్న 

గుదని సేవలను, వేశ్యాసంపర్కములను | దాచకుండ చెప్పుట, మొదలగునవి స్వీయ 

లోపములి నిర్ఫీకనివేదనములు. 

నీటికొరకె గంగాస్తుతి చేసి బావి [తవ్వించుట, పండుగలు, ఆచారములు, 

ఆటపాటలు, వేశ్యల వ్యవహాఠములు, మద్యములు, ఉద్యోగభేదమునుబట్టి సంఘ 
గొరవభేదము, పండితులకు [టలు.. (ప్రభువుల కొలువుకూటములు, రాజమండి 
టొనుహాలు, మొదలగునవి సమకాలీన సాంఘిక వాతావరణములు. 

“నడుమం తపుబ్బర సిరిస్టిని [క్ కొ ప్వుజనులవలే నుబ్బుజలగలను, గార్కాను 

చున్న ధవళమేమంబులవలె | బేలెడు [ప త్రిచే చేలను .... నిరతాన్నదాతల వలె శేరు 

వన్సులభజీవనము చేతికందెడు జలాశయంబులను, లేజవ్వనముమాడ్కి. జిగురు 
బలసిన యుద్యానవనంబులను, వేదవిహితధర్మములమాడ్కి. నొగుచేర్చు నోడలన్సు 

నునుసిగ్లు వలప్ప క్రీగంటి చూపు మాడి. (బతిక్షణా హ్లాదకరములగు తీగ మెజప్పగము 

లను, మంటల| మోగు. ఫిరంగులవలె మెటిపులన్ గర్జిలు కారుమబ్బులను, 'రేబవ శం 

దెరిపిలేక జీవనసంతుష్టి సలుపు సపాహ హాంబుఅవలె విలసిల్లు ముసిళ్లను, విధివిహితం 

బుగ సకల జనాహ్లాదక రంబుగ జరుగు గణపతి 'నవరాత్రంబులసు, లుస్ధగేప ాంబు 

మాడి. పధిక సంచారవిరహితంబులగు మార్గంబులను, పరుపుమాలిన పామరులవల 

జెలరేగితిరుగు కుక్కురమిధునంబులను, 'బయల్బడని మునులవలె దలచూపని 

కోయిలలను .... డోలి. : 

శివాచారి పోలే 'గోతబట్ట్ దిరుగు దాసు ని నేత్రి. హోతుపే పీరంటాలపోల్కి సాని 

పాప కైవడి కృంగారరసమును, జ _్రిహీనునిభంగి మెట్ట? నేదాంతమును, _ అపన్నునిగతి 

భ క్రియం దెలుపుచు హరికథల జెప్పుచు . . .. (వ. గ. 

కడుపున జఠరాగ్నివలె స్స నీమరు. నడువు నగ్ని కుండమున్న ది (121) 

ఏనుగుతల: యాడు నట్లు గాలికి నీ స్పానురు రంత ద్రకలం ద దూగుచుంథెను 

ర 



ని59 

.... అనుకూలశ తువుమూాడ్కి- బై కినల్లగ నుండినను. _సమ్ముదవు 

గాలి లోపల కాకచేయుముండును. ౨... (11D 

ఎవరికీం 'జెలియనటు భనమార్థించుకొను దొంగవలె జప్పు 

కోకింతయు'కే ఓక పషవ పోవుచున్నది (128) 

నాగి దాసులవ లే నాశయించినవారలను మూత 'మొడ్డున 

కేర్చుదు చాము చరి జేర బేసి కట్ట(మాకులును . (128) 

కాల్వ కికుతట్ల నిండు. జవ్యనమున గుబ్బ చన్లవన్ (క్కోరిసిన 

మాడ్కి.. గలలగుపము కొబ్బరులును . _ (129) 

ఆము సుఖముండినకొొలది పలువురదో డ్య-ని రక్షించు యజ 

మానులవ కే దమ కడుపు నిండినకొలడి పహవలం ద త్తరగ నీడ్సి 

కొనిస్రోవు కొర బాపలున్సు పతిం బోగ ట్ర దణ బర పల్కు- దీత్రి 

గాలింగూశనీని " J కెరపాప నటులను. . | (5) 

| మొదలగునవి అదుగడాగున చాన కుగారి లోకపరిశేలనమును. 'నుడివెడి యువ 

మానములు, ' 

రూపాజీవలు శృశానకుసుముముల వె వక్టనీయలు ' (186) 

గుడ్డులొడినగాని కులము బయ లుపవదుగదా!. (186) 

_ వల్లీ బార్య జాయ ణమున లే .. గలికాలపు సై వైరాగ్యము. నమ శ్ర 

పోటముకాడు గదా! . ! (156) 

“"ఐిలపోటుల విశ్వాసము గ గ నార రబిందేము . శశినిహాణను 

'వంధ్యావుతోలవంటిది వ. Wo . : . (188) 
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వ్యసినరహీతు లెక్కడనో తప్ప గొడ్డువారివలె గార్డు స్థ 
దూరులవ లె కఠనాత్ము లయ్యెదరు . (149) 

సర్వలోక రంజక మగు విద్యావై భవము కలవాడొకచవో తల 

నమ్ముకొనబోడు (164) 

పెద్దగురుడు నరికి చిన్న గురుడు పిరికి ** (181) 

మొదలగునవి సందర్భసుందరములై న సూక్తులు, 

.  పసితాపురం మహారాజు పశ్లెముకో రూపాయలనిచ్చుచు సంతృ ప్రిపొందడు 

అవి యనుచు “అసంతుష్టో ద్విజోనష్టః' అని చమత్కరింపగా వెంటనే దాసుగారు 

'సంతుష్షఇవపార్తినః” అని తిరిగి చమత్కరించుట _ (112) 
ట థ్ ' 

కొందరు [బాహ్మణులు “సాహేబూః సొహేబూ। ఎక్కువ జాతిపిల్లను 

పెదవిమాాత 'మంగిలి సేయకు” మనునట్లు తమజాతిం కాపాడుకొ నుచుండిరనుట్ 

(121) 

ఒక వేశ్య దాసుగారితో “మీవంటి కృంగారశేఖరులు, పరమపవి (తులు నిషా. 
ములు చేయదగు వృత్తికి జొరగొనుట తగదు అనియన, “కొలసునుండి కొండ 

శేగిన కలహంసది తప్పుగాని కాకిది తప్పా?” అని యనుట _ మొదలగునవి 
చమత్కారములు. (150) 

శివకో వెల సర్పజెముడు, యుద్ధపుంజు, భరద్వాజవిందు, మొదలగునవి 

వై రిసమాసములు. 

 తుంబ్య తరవాణి వంతర, పెయ్యమ్మ (పెద్దతల్లి), తోచ్చి (పినతల్లి), 
అచ (అన్న), చిట్టి (పినత౦ (డి), మొదలగునవి మాండలిక పదములు. పెద్దగురుడు, 

 చిన్నగురుడు, గోవిందుడు (దుద్యములు) మొదలగునవి సాం శేతిక పదములు. 

84, “నల్లమందు నరికి, గంజాయి పిరికి” అని శ్రీకాకుగ మాండలిక లోకో క్రి 
న. పెద్దగురుడు' అన నల్దమందు, బొంది, మొ॥ మద్యములు. “విన్న 

గురుడు అన భంగులేక గంజాయి. గ 
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ఈ. స్వీయచరిత్ర వలన కొన్ని వింతలు విశేషములు వెలుగు చూచినవి. 

మచ్చునకు కొన్ని - 

జగ్గావధాని బలము, తిండి : 

జగ్గావధాని దాసుగారి పెద్దన్న. అజానుబాహుడు. దొంగలు ఒకసారి ఇత 

నిని చూచి. “యిదెక్కడి మనిషిరాః కొండలాగున్నాడు' అని పారిపోయిరి. మరి 

యొక సారి విజయసగర[పభువు ఇతని విగహమును చూచి “ఏపాటి భోజనము 
చేసె సెదవయ్యాః?' అని అడుగగా “మహా్మాపభో, నాతో దండెప'క్లేలిన వారుగూడ 

బిట్టలేరని నాయభి|పాయము. [కమాంతస్వాధ్యాయవే తను, ”” ఏలినవారు చి త్త 

గించినచో నా భోజనవె భవము దెలియును' అని సమాధానమీయగా [పభువు సంతో 

షించి కోటకు రప్పించి, కాగినపాలను లడ్డువులను ముందువెట్ట, జగ్గావధాని 

పన్నెండుసే సేర్ల పాలను, తొంబది లడ్డు వులను దిని “యిది రాత్రిపూట. “మధ్యాహ్నము 

నందైన నింతకు రెట్టింపు పుచ్చుకొందును' అన |పభువు నిర్ణాంత పోయెను (వు.88) 

ఈ జగ్గావధాని అమానుషబలమును గూర్చి “నాయెలుక' లో విపులముగా 
గలదు. ఒకటి రెండు మాటలు _ . 

“అతడు (జగ్గావధాన్సి క్రమాంతస్వాధ్యాయవే త్త... ఉర్లాము పరీక్షలో 
ను శ్రీర్లుడు. భోజనమునకు తగిన విగహపుష్టి, విగహమునకు తగిన యమానుష 

బలము, బలమునకు తగిన ధైర్యసాహసములు, బలపరా| కమములకు తగిన ' 

వె దికొచార సంపదయు నోర్చును గల సత్పురుషుడు. నవ్వులకైన నబద్ధమాడని 

సజ్జనుడు" (62,83) 

“మా పెద్దక్క. యత్తవారి యూరగు పిడిసీలకు వచ్చుచున్నప్పుడు మొలబంటి = 
యేటి దొంగయిసుకలో జారుకొని కదలక యొడ్డతొటి బండిని, మాపెద్దన్న బండి- ' 

నొగలకును దన మొలకును పెద్ద మోకు చుట్టబెట్టుకొని యొడ్డున నిలబడి సుళువుగ 
నొడ్డెంక్కించుట నిజముగ నమానుషచేష్ట'. (పు. 88) 

“ మాపెద్దన్న యొక పెద్దకమ్మి బిండియుండ పై కోడెవయసువాం[డను పదు 
గురను కూర్చండబెట్టి పైకి తోడుట నేనెరుగుదును. అ బలమునకై యచటి 

చూపరులందరు మిక్కిలి యాశ్చర్యము. నందిరి, మరొకప్పడు రెండు గజముల 
రెవటియూలిలో గూర్కొంని యుడుప్పటాకు కట్టలతో నిండుకొన్న కమ్మిబండి కొక 
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వెపు పెద్దఎనుపోతును బూన్ని యద్దాసిగ్గో వుల నదల్చమని, తానొకవై పున గుండె 

నాని మా పెద్దన్న యొక్క_డును నూరుగజములమేర నా బండిని 'మడిగట్టునకు 

లాగుకొ ని వచ్చినపుడిది యమానుషబలమని మా యూరువారందరును గొనియాడిం* 

(28) 

- “మాపెద్దన్న యీత _చోద్యమైనది, యోడవలే కదలక మెదలకనీటిలో 
వెలికిల బడుకొంటయు నతనిపై పదిమంది కూర్చుండుటయు, ఇందరిని భరించుచు 

నెంతమ్మాతము చలించక కొలిపట్టి యెటులాగిన నటు వచ్చుటయును మిక్కిలి 

యద్భుతము' (88). 

ఠీ: జయంతి కామేశము సంతులుగోరి  కవిక్యాఫీతి : 

త్రీ జయంతి. కామేశము పంతులుగారు 'శేటెత్తు పొడవగు రూపసీ, లోకో 
తృరుడు, భాగవతో త్తముడు, . గొప్ప పండితుడు, కవి, హైకోర్టు వకీలు, 
పదిలక్షల రూపాయలకు పైగా నార్జించిన శ్యాగభో గరాయడు' (1). 

కామేశము పంతులు సంస్కృృతాం[దములలో ళస్త సముగ కవీతీచెస్పగల 

'డతడొనర్చిస . జానకీవర శతకము రామశతకమును మ మ ింపదినప ఇంగ్లీ, మన 
“వమా మేటి ' పాండిత్యము గలదు. లొ యందు మిక్కిలి ని ణుడు” (95). 

పిల్లి యను (గామమున ప పంతులు (జయంతి 5 కామేశమువంతులు) నేను 

బసనార) కలసి యేబదీగంటములకు చెరియొక పాదము చొ ప్సున నేబదీ పద్య 

ములు కవిత్వము చెప్పితి మందులో నొక పద్యముదాహరించద- 

నాళీకంబుల। చేవకన్ను లజ సన్న చ్చెల్యు ఇ వాటేంపలో 

. (్రీలింశే తెన్ పసం'డె దెదూ+తమనుచున్. జె జెన్నారు చందోయి నె మె 

గాలింబయ్యెద దూలంగా జనులు దన్హోంక్షంచి. పి ంచ౭గాళ : 

గాళీంగా గన: న చెర్వుంజేకు హో య్యలుంక ంటిన శ్ క! ఠతబుగా. 

ఇందులో విషమచరణంబులు.. నేన్ను, సమచరణంబులు. పంతులును ' జెప్ప 

నాము” >" [89] 
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దాసుగారిని నాలుగునెలలకు పై గా తనకో నుంచుకొని. _“సింహాలలాటపు 

బంగరుమురుగులు, .ఒక పట్టుపంచలచాపు, . ఒక బనారన్సుఖండవా,' ఒక జలారు 

తాజు, నాలుగువందల . రూవ్యముల. నగదు" ఇచ్చి సాగనంపుచు, “చం|దునకు 

ఒక నూలుపోగన్నట్లు 'నీకీచ్చినోడ= బుణస్టుడనై యున్నదశలో వచ్చినా వింకొక 

మాటు నేేబతికియన్నచో నీకధికముగా నిచ్చెదను' అని బండివెనుక ఫర్హాంగు 

కంటతడితో వెంటవచ్చి. వీడో్క(లు చెప్పుచు “సూరన్నాః లోకము నిన్నెరుగజాలక 

సక వజ్జత సేయుదురేమో” అని వగచిన' కవితా్యపియులు కామేశము. పంతులుగారు. 

[102]. ఈ అనుబంధము వలననే దాసుగారు ఈ స్వీయచరి[తను వీరికి అంకిత 

మిచ్చిరి. : 

_భీముడుగారు రాజమండి యందొక పేరుపడిన న్యాయవాది. దాసుగారికి 

[పాణ స్నేహితుడు. “మిక్కి-లి రసజ్జుడు, మాటలపోగు", భార్యమరణించిన తరు 

వాత ఏలూరులో ల కాలకేషము చేయచున్ననాడు. భీముడిగారి రి కల్లి ర్క 

పడ్డ గోత పగలు పడును, డబ్బిచ్చి తద్దిన్నము కొనునట్లు, వదిలిన పేడస్టిరిగి 

శెచు కొనునట్లు నడికాలమున దిరిగి నాకు వీహాహ మెందుకు? “దేవుని క్నఎచే నాక 
బి లి 

పు|తిక కలెగెను గదా! చాలును. శేనానందరాయుడను గనుక మరీ 'సంసారపు 
పు 
చిక్కు నాకక్క-రలేదు' [101] అని చెప్పినాడు, మరియొకీనాడు “ఓయీ: ఇక 

నాకు పెండ్రైందుకు? నీవు చూచితివిగదా యాపె [౪ దేశ] నన్విడివి యితరుల 
కాటమి చేసినట్లు నీవు, రుజువు చేసినయెడల తప్పక త ణమే సేం డి వేసికొనెదను. 

విశ్వాస సము కలది కులాంగనయైన నేమి? వేశ్యాంగన టై ఇగ హాయిగ కాలక్షేపం 

సేయవచ్చునుగదా' [100]. "అని చెప్పిన భోగ్మపియడు. “రూపజీవలు శ్మశాన 

కుసుమముల వలె వర్ణనీయలు” అని దాసుగారనగా, దానికి “వినుమోయో! చేయేతః 

అ పె నన్ను విడిచి యతరులలో సంభో గించినట్లు దృష్టాంత మగుపర్చెదకే పేని పెండ్లా 

డెదను. నీ వాపెను శోధించు నీకు 'నందిచ్చెద, నేడే. . రాజమం, డికిపో 

నెలరోజులలో తీరిగి వచ్చెద, పిదప 'నీవెటు చెప్పిన నటు నమ్మెవ' [ల అని అసి 
౧ యగ 

చెప్పిన స్నేహశీలి, . a 
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విచిత్రవివాహక ర్హకో విరసము : 

శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగముపంతులు గారికి దాసుగారు పెట్టినపేరు విచిత్ర 
వివాహక రః దాను గారికి. 'వీశేశలింగముగారు చేయుంచు పునర్వివాహములన్న 

గిట్టవు. పంతులుగారికి దాసుగారుచెప్పు హరికథలన్న పట్టవు, ఈ మహామహా 

లిరువురకు ఒకరిపై నొకరికి. సదభి పాయము ఇట్లు లేకపోవుట ఈ స్వీయచరిత్ర 
వెల్ల డిచేయుచున్నది. హానరబుల్ ఆపే[టన్ పంతులుగారికి, విరేశలింగముగారికి, 

దాసుగారికి మథ్య జరిగిన ఒక సంభాషణము, 

అపేటన్ : [దాసు గారిని గూర్చి]. 1. నిన్నటిరాతి యిత డత్యద్భుతముగ హారి 

కథ చెప్పి సభికుల రంజింప జేసెనట,. 

వీరేశ : [మొగము ముడుచుకొని] ఛీ। యేమి హరికథలు, వెధవ హరికథలు 

బండబూతు హరికథ, 

దాసుగారు : [నవ్వుచు] పంతులు గారికి సహవాసబలము కొాటోలు నెల్హప్పుడు 

._విధవాస్మరణము చేయుచుందురు. 

అబే[టన్ : నిన్నర్శాతి దాసుగారి పాట దేవదుందుభులు [మోసెనట. 

దాసుగారు : పాటసంగతి వారెరిగినచో వెధవ కథలని తిశైదరా? 

- వీరేశ = [వండ్లు కొరుకుచు] నీపాట పిచ్చాయికి [ఒక వేశ్య] తెలియును. 
మరియొకరు : నారాయణదాసు గారి కవిత్వము నంటి ఒరిజనల్ ఫ్లో సాధారణముగా 

. మం3వరికిని లేదు. 

వీరేశ : పోనిండు, ఆ మాటన్న నాకసహ్యము, పోకిరీగుంటకారు. 

ఈ సంభాషణము [1187] వలన వారిరువురి మధ్య అభ్మిపాయభేదము లెట్లు 
న్నదో స్పష్టము. ఇట్లు భిన్నాభి పాయులై యుండుట |పారంభము నందు 

మాత్రమే. .తరువాత దాసు గారిని వీరేశలింగముగారు' సన్మానించినట్లు సాక్ష్యము 
లున్నవి. . 

రాజమం (డి టోనుహాలు : 

_ పనికిరాని కబుర్గకో కాలమును వ్యర్థముచీయువారందరు క్షబ్బులలో చేరెద 
రని దాసుగారి భావము, ఈ భావమునకు స్వభావో కులతో చేసిన వర్ణనము టోను 

హాలు వర్ణనము. అ పెద్ద ఘట్టము [ప్రారంభము నందలి పంక్షులు కాన్ని. 
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“ఉదయము నుండి సాయంకాల మైదుగంటల వర కుద్యోగముల నలసి' డస్సి 

యచట కాలయాపనము చేసికొనుటకె. కొందరు, ఇంటిబాధ పడజాలక కొంతే 

పెన నొంటిగ సుఖముండుట కై కొందరు, గుజ్జపుబండ్ల పై బె సికిళ్ల పె నుండియు 

వచ్చి తమ డాబు చేలాయించుటికై కొందరు, తగిన యధికార్ష్య నసనపహావానము దొదు 

కును గదా యని యిచ్చకములు బల్కుచు నాత్మలాభముతై. కొందరు, ఇంటిలో 

కూరనార చూచుకొనక న్యూస్ పేసర్ల టప్పాలు రుచిమరగి మరింత మనఃక్షోభ 
నొందుటకై] కొందరు, ప్లీడర్షవ్యోగులు, కలిసి టప్పాలు కొట్టువారు, పనికి 

మాళిన వృద్ధ ఘటములు, పెననుదార్లు మొదలగు పలురకములు శ్రబ్బుపుదవులు, 

నాడేకాదుు నేడుకూడ “క బ్బుి లలో కన్చించువావలలో పీధలే ఎక్కు వగదాః। 
ne) 

ఉద్యోగుల ఎక్కువ తక్కువలు : 

“గవర్నమెంటు నౌకరు మొదట గౌరవనీయుడందు [కిమినలధికారి (వుడు, 
సెవిలు రెండవరకము. మావె వైపు భోజనము చేయువేళ ఫస్తుక్షా సుపం కిలో మొదటి 

విస్తరి డిప్యూటీ కలెక్టరుగారు. తరువాత శిరసాదారు గారు తరువాత సట్మే 

_రేటుగారు తరువాత నునుసబుగారు, తరువాత, ఇన 'స్పెక్టరుగారు, తరువాత 

హెడ్ గుమాసాగారు, తరువాత నాజరుగారు, తరువాత ప్లీడరు, తరువాత ది న్లో 

గుమాస్తాలు. రెండవక్షాసు పం క్రిలో జీతమునుబట్టి తరగతిగా జమీందారీ యుద్యో 

గులు. మూడవక్షాసు పం క్తిలో స్కూలు మౌష్టర్లు, పిదప దిక్కూ మాలిన 

పం కిలో పండితులు, వై దికులు, కొట్టకొసకు గాయకులును భిక్షకులును” [పు. 180] 

ఇంకను ఈ సీ స్వీయచరి[తలో టిక్కెట్టు పెట్టి చేసిన అష్టావధాన విశేషములు, 
దాసుగారి “క్షాసుమెట్సు” వివరములు, రాజోద్యోగుల కటలు, రకరకములె న 

దాసుగారి ఊహలు, మొదలగు విషయము .లెన్నియో చోటుచేసికొన్నవి. 

'స్వయముగ చెప్పవలసిన ఆగత్యమున్నంతటి తన జీవితకథను మాతమే 

స్వీయచరిత్రకారుడు వస్తువుగా స్వీకరింపవ లెను. అన్య'మైన జీవితకథను [పద 

ర్శించు పని. జీవితచరి[తకారునిది”35 అన్న సందేశ మంచించు స్వీయచరి[త 

'“నాయెజుకి. 

కిక శ్రీ వావిలాల సోమయాజులుగారు - నాయెజుక, పీఠిక పు, 5, 



266 

మృత్యుంజయాష్ట్రకము : 

ఇది మృత్యుంజయుని భక్తి కితో స్తుతించిన అష్టకము కావ లెను. 

“ఆతడు (విజయనగర న్యాయవాది శ్రీ) జల్లే పల్లి హనుమంతరావుపంతులు) 

చనిపోవుముందు దాసుగారిని పిలిపించి మృత్యుంజ యాష్టకము చదువుడని కోరి విని, 

శ్రీ శంకరస్వాములవారి కవిత్వమువలె నున్నదని (శ్రీ దాసుగారి కాళ్లు దన కన్నీట 

కడిగి యభయము నొంది స్వర్గస్థుడాయెను'6 అను మాటలవలన దాసుగారు 

మృత్యుంజయునిపై ఒక అష్టకము |వాసినట్లు స్పష్టపడుచున్నది. కాని ఈ 

అష్టకము లభింపలేదు. 

ఇది సంస్కృృతభాషలో |వాసిన అష్టకమని జనశుతి. కాని మార్కండేయ 
చరిత హరికథలో సంస్కృత సమాసరచనాభూయిష్టమైన “మృత్యుంజయా"' అను 

మకుటముతో నున్న ఎనిమిది పద్యములే”ి” . దాసుగారి మృత్యుంజయాష్టకము 

అని అనిపించును. 

ఇట్లు అనిపించుటకు వ్య స్తముగానున్న మంచి పద్యములను సందర్భాను 

సారముగా (గంథస్థ సములు చేయుదాసుగారి అలవాటు ఒకకారణము. సహజముగా 

'కేటతెనుగులో (వాయు దాసుగారిట్లు సంప్కృుత సమాసములతో కుప్పించుట వలన 

దీనిని సంస్కృృతాష్షకమని విన్న జనులు భావించియుండవచ్చు నను అవకాశము 
ఏ. 

ఇంకొక కారణము. 

ఈ అష్టకము విడిగా దొరక కుండుటచే దీనినిగూర్చి ఇంతకన్న సమా 

చారములేదు. 

బాలరామాయణకీ రన కీ 

ఇది బాలబాలికల కొరకు రామాయణకథను పదునొకండు చరణములుగా 

[వాసిన కీర్తన, ఈ కీర్తన ఇప్పటివరకు అము[దితము, (శ్రీ మరువాడ వేంకట 
చయనులుగారు. వారు |వాసిన నారాయణదాస జీవితచరి|తము నందు (పు. 18%) 

మొదటి రెండు చరణములను ఉటంకించిరి, 

86. నారాయణదాన జీవితచరిత్రము - శ్రీ. మరువాడ వేంకటచయనులు, 
= పు. 192 

87. “మృత్యుంజయా”. అను మకుటముతో నున్న ఎనిమిది పద్యములు 
మార్కండేయ చరిత హరికథ యొద వచ్చినవి. 
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ఏ వృద్ధరసనయోవచ్చి రకించువరకు దాసుగారి ఈ కీర్తనకు ఆంధ 
సాహిత్యలోకమున ఇట్లు చరణద్వయ సంచరణ మేకదా అని బాధపడుచు. 

దాసుగారి బంధువులను కనబడిన ఏ ఒక్కరిని కూడ వదలక అడుగగా, 

అడుగగా శ్రీ) మరువాడ నారాయణరావుగారు (వకీలు, రాజమం|డి) వారి వదినె 

గారికి నోటికి వచ్చునని తెలిపి వారే కష్టపడి సేకరించి పంపిరి. ఇట్లు ఈ కీరన 

నేటికి పూర్తిగా బైటపడి దాసుగారి రక్త బంధువులతో పాటు సాహిత్యానుర క్త 
బంధువులకు 

కీర్తన: 

1. 

కాడ పరిచయ మైనది, 

ఆడుదమా గుమ్మి ఆడుదవమూా _ మరిచి 

కోడెక_త్తియ లెల్ల గూడుదమా 

పాడీ మోరగ పాట పొడుదమా - భక్తి 

తోడుత రాముని వేడుదవమూ 

దశరథ నృపతికి బుటినాడే * అల 
ర్తి ౧౧ 

కుశిక సుతుని “వెంట 'బెట్టినా డే 

నిశిణారుల చెల నొటినాజే _ తపసి 
౧౧ ను, 

నెలత శాపమును బోగొట్టినాడే 

మిధిలానగరు (పవేళించినాడే - నృపులు 

మెచ్చ శివుని విల్లు (తుంచినాడే 

పృథధివిసుతను వరియించినాడే _ చాల 

పృథుతరకీ_ర్టిని గాంచినాడే 

పరశురాముని భంగపరచినాడే . తన. 

పడతిగూడి సిరుల మించినాడే 

గురువాక గ్రములు పొలించినా డే . (అంతు. 

గురుతరాటనుల కే తెంచినాడే 

[ఆడు 

1ఆడు 

కీ అడు 

1 ఆడు 
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క. (నారీమణి ననసూయను) పొడగాంచినాడే _ అచట 

నారీ ఇలు ధరియించినాడో 

పొంగునిరాభుని (తుంచినాడే - సర 

భంగుని కాల దర్శించినా డే ఆడు 

6. పంచవటిని (పవేశించినాడే _ శూ 

ర్పణఖ ముక్కు-'సెవులు (దుంచినాజే 

కంచుతీరులవారి (తుంచినాడే - మాయ 

కాంచనమృగము నతంచినాచే ఆడు 

7. నతి కోలుపోయి పలపించినాచే _ తన 

సవాజన్నుతో డ దుఃఖంచినా జే 

కతము తేల్వెడు పక్షి కాంచినాడే _- డాని 

కరుణతోడుత నగ్గీ నుంచినాడే ఆడు 

58. హనుమంతు జూచి భాషించినాచే - చాలి 

నని గూల్సి యినజు బోషించినాడే 

వనచరుల డెనల బంచినాజే _ తనదు 

వనిత సేమము నాలించినాడే ! ఆడు 

9. జలనిధివేగ గమియించినాజే - వన 
చరులతో లంక న్మాక్రమించినాడే 

మ 

ఏ 

దశకంళుని విదళించినాచజే | ఆడు 

దనుజుల'పె వికమించినాకే - అల్ల 

10. సతి పుష్పకముపై నుంచినాజే _ నవా 
చరులతో రథ మారోహీంచినాడే 

అతివేగాన పురికి చేతెంచినాడే - వసి, 

స్థాదుల సమ్మతి గాంచినాడే ౨ ౨ ॥అడు 
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11. పట్లాభివి కుజ మిరినాడే - భక్తి 
పాలన కలన పింపారినా జే 

దుషజనులనెల శేరినాజే _ రాజ 
రి M1 

(దృష్ట తప్పక కడ లేరినా జే 1 ఆడు 

"వే లు మాట : 

“వేల్చుమాట' అను గంథనామము “భగవద్గీత' అను నామమునకు అను 
వాదము. కాని |గంథవిషయము (వసిద్ధ “భగవర్షీత' కు అనువాదముకాదు. 

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు జ్ఞాన బోధచేయుట అన్నది యొక్క "టే (సిద్ధ భగవద్గీతలో, 
దాసుగారి “వేల్పుమాట' "లో కన్నడు సమానాంశము. ఇంతకన్న ' వేల్పుమాట' క్ర 

“భగవద్దీత' తో మరేవిధమైన సంబంధములేదు. భగవద్గీతా శ్లోకానువాదములు 

కాని వ్యాఖ్యానముల అనువాదములుకాని “ఎల్చుమాట'” లో నుండవు. అక్క 

డక్కడ భగవద్గీతా శ్లోక తాత్పర్య ములకు నీడలు కన్పడును. అవికూడ చాలతక్కువ 

ఇందులో (శీ కృష్ణుడు చేయు ఉపదేశమంతయు దాసుగారి సొంతమే. “భగవద్దీత' లో 

గల కృష్ణునిదికాదు. దాసుగారి "వేల్బుమాట' లో (శ్రీకృష్ణుడే నిమి త్రమా| తుడు. 

“ఎల్చుమాటి లో “భగవద్గత” లో వలె పదునెనిమిది అధ్యాయములులేవు. 

అందిక, పొందిక, అచ్చిక, మచ్చిక, ఎమ్మిక, నమ్మిక, కోరిక, చేరిక = 

అని ఎనిమిది విభాగములున్నవి. ఈ (గంథమున దాసుగారు. వాడిన ఛందము 

“బడి” (మంజరీద్విపద). 

చారి తొ ంచకున్న తనబత్తునకు మంచి 

'వెరవు జెల్చు నల్ల ల్ల వేల్పుమాట 

వినుము బెల్లడింతు వివరించి తగులము 
తెగులు మాన్సు వెజ్జ! జగము నొజ్జ! - పు 1 

అను 'గెల్బు' కో (అటవెల(దికో) జగద్గురుని స్తుతించి. (ోంథవిషయనులోనికి 

దిగుదురు. — 
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తనహాయినిగోరి తనకోటివారలను చంపదలకొనలేక వాసికెక్కిన మగవాడు 

(అర్జునుడు) నల్ల పేల్చుతో (శ్రీకృష్ణునితో) విన్నవించుకొనుమాటలతో (గంథమారంభ 
మగును. ఇదేకదా అర్జునవిషాదయోగము, నల్ల వేల్చుబత్తుడు (అర్హునుడు) విన్న 

జ య ne జ్ర 

వించుకొన్న విధానమును దాసుగారు |వాసినతీరు _ 

(బతుకనెంచెదరు నావలె నెల్లవారు 

తమకోరినటది తప్పగుబట్లు? 
౧౧ (౧ 

నన్నెదిరించు నందరిని జక్కా-డి 

ములుచన నోూనాళ ముచ్చట (బతుకు 
౧ మా | 

పొడిగించుకొొన లేనిపోని తంటాలు 

గొనయాల నెత్తురుకూడు నాకేల? 

మగవారల నడంచి మగువల యుసురు 

పోనికొనుట యొక పోటరితనమి 

ఏది యెపెనలానీ తాల్మి విడిచి 
0౧ Y a... 

తగువాండు జగడము తల పెట్ట లేండు 

ఇర్షువెక్టులక న్న నెక్కు-.వకుడిచి 

మ కిల్లి తిరుగుట మరియాదకాదు 

నన్నుండి యొరులు వంతంబడనేల? 

కరాళ నాపయి న్లూ రిమిక లుగు 

'పేర్షర పిన్నలం 'బెద్దలంజెలుల 

చుట్టాల నొజ్జల సూరుమానులను 

సుళువుగాం (దుంచవచ్చున్లాని: యుసురు 

వాసినవారల (బతికింపందరమ? 

కాపున నాకేల కట్టడిప ట్టు 

-నీచేమిజాల్టుకొ నెదం బోరుాల్ని? 

_.. బంటులనందజం బరిమార్సినఫుడు 

నామంచిచెడ్డలం బరికింతు రెవ రు? 
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వూనినీమరియాద మంటిపాల్చేసి 

యొరులందున్నుటకన్న నొరుల చేంచెగుట 
నయము నాకున్న వంతలు తుదముట్టు 

(బతుకుసతంబ యెవ్య్వారల క్రై న 

మోసాల పె పె తేన మేనిసుగంబు 

కనుక కోయల జగడమాడనొల్ల 

నిన్ష్హానియాడుచు నేనూరకుందు 

అని చతికిలంబడును" - పు॥లు 1, 2 

ఇట్లు చతికిలబడిన తన దిత్తుని [అర్జునుని] చూచి నల్ల పేల్చు [కృష్ణుడు] -_ 

నీ నిండుముగవాండ యూ పోటుబంట! 

- ఆడంగితనమెబ్టులబ్బె నీకివుడు 
'పెద్దలపరు వెల్ల బెంటలోంగల్చి 

చేరెల్ల 6 జెడంగాట్టి పీటీకీవై నావ? - ఫు, లీ 

అని [పారంభించి బోధచేయును. ఈ బోధ దిత్తుని [పశ్నములతో నల వేల్పు 

సమాధానములతో ఎనిమిదివిభాగము లైనది. ఆ ఎనిమిది విభాగములే _ అందిక, 

పొందిక, అచ్చిక, మచ్చిక, ఎమ్మిక, నమ్మిక, కోరిక, చేరిక. 

అందికి నుండి కొన్ని పం క్తులు- 

“పనికిమాలిన పీచ్చివలవంతమాని 

గుండెదట్టము చేసికొని నిలంబడుము 

అంతయుదెలినిన యట్లుప ల్కె-దపు 

_శకటకటపజెబేల కల యిబ్బంది 
™™ aa) 

- ఎటుకువగలనార వేది యొకునం 
౧౧ 
రా 

దల్ల డిల్ల రు బిగిదప్ప రుల్లముల - ఫు, లి 

అని అజ్ఞానముతో మాటలాడుటవలదు, అనవసరమైన బాధపడకుమని యనును, 
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వచ్చినపనిచూడ పగటింజక్కా-డు 

కొొటంగలితి ననుకొని నటివాంయడు 
కు ద రు 

'జెబ్బ లెంటిననుచు దిగులందువాడు 

లెల్వీమాలిన యుత్తబేబె లిర్యురును - పు, ఫ్ 

అని కొట్టితి ననుకొనువాడు దెబ్బతింటి ననుకొనువాడు ఇరువురు అజ్ఞానులే, 

పీరిరువురు నిమి త్రమా|తులు. నిజముగా నున్నదావికి మార్పులేదు అని అనును. 

ఎటుకువకలవాని కీజ్ఞగ మెల్ల 

నింగనలుపువలె నిక్కముకాదు - పు. 6 

సీపిడ నీచమేను నిక్క_ముకాదు 

నిజముగ సీ వపనిన్దేయ లేదు 

నీకున్న రూపొక్క- నిక్కవుమెజుక 
పుట్టవు గిట్టవు పాదలవేయప్ప 

క్పీజగంబు నంటీ యంటకుందు 

- నిజము తామరమిోంది నీటిచందమున - పు॥ 67 

అని బో ధచేసి. 

సీ కగపడంబోదు నిజమైనదారి 

తప్పు (తోవంబడి తల డీల కము 
అం గగ 

నామాట చొప్పున నడువు మెల్ల పుడు 

'కోరినమేలు చేకూరునోయబ్బ = పుం 10 



35) 278 

ఫొందికి లో అదె వ్రరేసిద్దాంతము పె అరునుడు వేసిన 1పళ్నముల పంకులు = 
చుం (ey) మా ళు penn.) 

సీకంచు వేరుగా నేను లేననుచు? 

జెలిసియు నాకేల తెలి పెవవిట్లు? 

నిండుతేనివితప్ప నీకొడల్లేక 

మెట్టు నన్నురికొల్చె దిక్కే-ల ల్లయనికి? 
వీనులు'వేక నన్వినజాల దెట్లు! 

నాతో బలి కెదెట్టు నాలుకలేక? 

ఎట్లు నాకగపజె నీరూపు "లేక 

కల్ల యెట్లు నిజంబు కనిసెట్టంగల్లులి 

దొలిక బద్దలుచేయ దొరకొనునట్లు 

చీడతో డన్ఫోర నెగడుదు నెట్లు? 

ఊర శే కాల్సేతు లూపుటక న్న 

మిన్నకయురిడు కే మిక్కి-లినయ ము 

కేల్లకల్ల నియో నిక్కంబు నిక్క-మును 

రేయినిరేయి మటీయు? (బొద్దుం (బొడ్డు 

తనకు దాచెడయుచున్దాకుట యెట్లు? 

కోరికన్లో ర్కె-తో < గొట్టందరంబ? 

చిచ్చు చేతన్మతీ చిచ్చార ఎవీల! 

వతలంపు నేక యేపనిచేయం 

దొడరుటకున్షారి తోంచటెద్దియును 

సీ పలు వాక్కు శుని యొకుంగళేక. 

వాగాలెడు నన్నెటు పోచెదోవేల్చ! - వు i 

ఈ (పశ్న పరంపర చమళ్కాా రముగా నున్నది. “అదె. రైతులు వచ్చుచున్నారు 

చెంబు, చేట జాగత్త త్త యన్న లోకములోని. హాస్యపు. "మాటకు దగ్గరగా 

నున్నది, రం 
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'అచ్చిక” యందలి కొన్ని పంక్షులు య 

చవరూతంగలను నేను చూవులుళేక 

నీనంజూలుదును నేను వీనులుతేక 

చేయనే ర్తును చేను చేతులు'లేక 

మాటలాడెదనేను మరినాల్క_లేక ' 
కనంజూలపీవు నిక గాముగ నారూఫు 

గట్టినమ్మిక చేతల గానీ సుంతయును 

సీవు కరము మతీనేను కతంబు 

నీవు శెట్టువు మరి 'నేను వి తనము 
నాకు నీకు (నవంతయు చేదు 4 వాసీ 

ఈను నేనొక్కటటియే యుప్పటికిని 
ననునమ్ము మరియాద నడిపెదనేను = వు. 21 

అని తన సర్వేశత్వమును తనకు జీవులకు గల ' సంబంధమును “నల్ల వేల్చు' 
వివరించినా(డు. 

నడిపింతు నిన్నునే నాయిచ్చఫొలది 

ఆడుదువీవు నేనాడించునాండ 
ఏడ్చెద వేల? సేకేజోలిలేదు 

ముద్దుకొ అకు దల్లి బుడుతనివ"లను 

వేడ్క నిన్నే డిపించేదన్నేను 

వడ్చినంగాని ౩ పాలీంబోదు తల్లి 

ననువేడకున్న నిన్దాపోడనేను 

నడుపుట మరియాద ననువేడుకొంట . 
పొగలక పగనోక్సు (పోచెదన్నిన్ను 

. నేనిన్నురబోచుట నీవు నేనగుట 
చీమగునోయని బ్లో బ్ర 

ననునమ్మి మరియాద నడుపుము నీవు_పు ప . 98,99 



నీర్ 

"ఆని తనకు, జీవులకు మాతాశిశు సంబంధమనియు, జీవులకు ఏమగునోయను 

చింత అనవసరమనియు. తెల్సి నాడు, 

“మచ్చిక” లో బత్తుడు- 

నుపటికంకు నిప్పుడు కొంతడారి 

యగుపడుచుంజె సీ యానరా వేత 

తెల్ల ముగా నచ్చ తెలుంగుతి (జెప్పు -పు, 80 

అన, నల్ల వేల్చు చెప్పిన పంక్తులలో కొన్ని = 

కడమును వెళ్ళి అోధలి తలచుట్టు 

మనునట్టు లడిగెదో య బ్బాయిసీక 

చెిఫట లేదు నాచెప్నినమాట = పు, 81 

అద్దముకను పీచ్చుకటు తమకీమున 

సీవిడతోడనె నీవు పోశరెదను 

నను నమ్మలేదు రిన్యగనిత్రగనుక 

మదిలోన నీకరమర తీరక్రుంజె 

ఇ అల ' CR | . శి శి 4 

కోరిక చేతనే కోరికన్లొట్టు 

వెరవున విసముచే  పేసమూడ్చవలయు = ఫు. 81 

» 9» 6s ఇ ఇ 4 

శలవు తనంత౭గదలుచు ని నిల్పుండు 

కదలికనీవు నిల్కఎడ వేను. వుజీయు: 

నీరూపు కల మతి నిదుర నారూపు '' 

పాటుసడుము వన్నుగభాింతుపీవు _ పు ల్ 
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అని బోధచేయను. ఇపే [గంథమంతయు దత్తుని. సందేహములు ' తీర్చ్పుచు న 2 

వేల్పు బోధచేయును దిత్తునకు జ్ఞానోదయ మగుటకు నల వే ల్ల వేల్పు తన విశ్వరూప 
మును చూపును. బిత్తుడా విశ్వరూపమును జాచి, నల్ల వేల్పు మాటలపై నమ్మకము 
కుదిరి. 

సీ యడ్జుదమ్ములన్నే. నొల్బుకొందుం 

దొంటి చందమున సాతోనుండు మబ్బ 

వచవియునేని యెబుక నాకేల? 

నీవు చేయగలను నీయిచ్చకొలంది 

నాకోరినట్టు న్యనృతికించునుప ఎ 

ఆడించు పాడించు హోయికావించు 

జగమెల్ల ననుంజూచి సంతో సమంద 

నన్ను సీలోయేర్చు నాయిలవేల్చ్ప! - పుం 79 

ఆని “కోరిక” కోరుకొనును, ఈ కోరిక" అను విభాగముతో నల ల వేల్పు, 
దిత్తుల సంభాషణము సమా ప్రమగును. అనగా (గంథవిషయము, పూర్తియగుము. 
చివరి విభాగమైన చేరిక” దాసుగారి మాటలు, 

అని తనబ శ్రికాపందినట్లన్న 
మచచ్చర ముటుగని మంచిమానినీని 

తనతోటివారి సంతసమెంచువాని 
ఒరుల నొప్పించుట. కొల్ల నివాసి. . 

ఇనపాద్ణులకు మేలేకోరునాని - వు, 79. 

తనకూారి బత్తునిం దనలోనంజేర 

యేలుచునుండె హాయిగ నల న్స చేలుపు 

ఏన ్ననించితి నల్ల వేలుపుమూట. .. 

తనర నారాయణచాసుడం నిట్లు = వు 80. 
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అని దానుగారు ఈ “వేల్చుమాట' (గంథమును పూ ర్తీచేయుదురు. 

ఈ (గంథమున 'బత్తుడు అని అనుటతప్ప అర్జునుని నామస్పర్శయే లేదు. 

బహుశః నిమి త్రమా|తుడని కాబోలు నామము చెప్పలేదు. 

సుగారు ఈ |గంథరచనమున ఒక చమత్కారము చేసినారు. అదియేమన 

దాదాపు ఈ |గంథములోగల [పతిపం క్రి ఒక సంపూర్ణవాక్యమే.. ఒక సూ కియే. 

ఇట్లు దాదాపు (పతిసం క్రి ఓక వాక్యముగా [(వాయుట కాకతాళీయముగా జరి 

గినదికారు. దాసుగారు కావలెననియే చేసినారు. అట్లుచేయుటకు ఒక పవిత్ర 

లక్ష్యమున్నది. ఆ పవి|త్రలక్ష్యుమిది.. 

“ఇరువ దేడం కెలలో నెడ్దిమైన నాకయంకిను దలచుకొని యీ 'వేల్చుమాట 

పొత్తములో నెద్దియైన నొక పడ = తెఅచి మీ6దినుండి [కిందివరకు లెక్కి- ౦స(బడిన 

యిరువదేడు బంతులలో. దాందలంచిన యంకెగల బంతి చదువుకొన్నపుడు తానను 

కొన్న పనియేమగునో తస్పక తెలియ6గలదు. "8 

“వేల్చుమాట' తేటతెనుగులోగల ద దాసుగారి వేదాంత సారపుబాట. 

అచ్చ “తెలుంగు పల్కు-బడీ.; 

“పద్దెము” గల పదునొకండు పుటల చిన్నపున్త సకము “అచ్చ శెలుగుపల్ము_బడి” 

అను గంథనామమునకు “అచ్చతెలుగుభాషను గూర్చి వివరించు మంజరీద్విపద' అని 

దాసుగారి అర్థము. ఈ యర్థ మునకు దాసుగారు (గంథాంతముల్ - 

అగుబడి తర్య్వోజ | యక్షుసంగోరు. | 

పోలుదీనికిం దొల్లి ల్లి పూగు త్తిసేరు - 110, 

అని [వాసిన “అడుగు” (సమాజము. ' శఠవోజపాదములో. నగమైనది, పూగు శ త్తి 

(మంజరి) అను |ప్రాతపేరు కళడి, ఈ “బడి” అగును అని కదా-భావము.. 

8, _ వేల్పుమాట వివరము, పు.6 
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ఈ అర్థమును దృష్టిలో సెట్టుకొని దాసుగారు [గంథమునకు . నామకరణము 
చేసినను ఈ [గంథనామమునకు '“'అచ్చతెలుగును పలుకు బడి” (పాఠశాల), 
'అచ్చతెలుగుయొక్క పలుకుబడి” (మాటచెల్లుట) అని గ్రంథ ప్రధానవిషయ 

సూచకము లేన మరి రెండర్ధ్థములు కూడ స్ఫురించుచున్న వి. 

అన్తే [గంథ[ప్రారంభమునందున్న 'బడిపద్దెము" అనుదావికి “మంజరీద్విపద 
పద్యము" “అనునది డాసుగారి అర్హ మైనను, "చిన్నపిల్ల లు బడిలో వలి ల్లి ంసదగిన 
పద్యము” అను రెండవ అర్థము క స్ఫురించుచున్నది. ఈ ర0డన అర్థమునకు- 

వల్లి ంచుకొనసుళ్యు పాముకూర్చు ప 
మాటలన్ గురులిడ మదిగొనదోర్సు - 118 

అను "అడుగు కూడ కొంత అడుగుజాడ. 

ఇక ఈప్పస్తకము నందలి | ఫథానవిషయము నాటుత్తెనుగుబాస మిసమిసల్సు 

తీయన మెత్తన తేట తెల్లంబు 

నుణులలో నచ్చ లెనుంగు నయంబు - 1 

అని అంత్య[ప్రాసముకొ మూసపోసిన 'బడిపద్దెము” ను (ప్రారంభించిరి. 

| శేబతీయమైన  తెనుగురాకున్న తెస్తుగువానికి మరియొక భాష బేర దైనమ 

వచ్చుట సున్న -_ అను భావమును బలపరచుచు చేయుళ్లున్న శర్మ ము. = 

శటరీయని యశ్చ'తెలులరాకున్న 

"తెలుగువారికి కెద్ది3 తెలియుట సున్న . 
ఉట్టికెగుర లేక యురుకునా మింట? 

-కెళ్ళారుంగక ౫ యొళ్తుగ్ధా గనునంట! 
కాబా త్తిటన్విన్న తన తల్దీపాట ౨. 
తెలియ (జాలకీ€కెటు తెల్బు్యుబై మాట? + 
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తిన్న(గాదనయిల్లు తెలియనిజోసి 

చుక్కల నెటుగడించు న్లనుమూనీ * శ.7 

సంస్కృత భాషలో మాటాడుట గొప్పయని భావించుపారలకు ఎరవుసొమ్ము 

బరువుచేటు ఆని చెప్పుచున్న విధము _ 

వేల్పు బాసాడిన వెలయునా మెప్పు? 

సిరితో డంబోవునాొ చీశటితప్పు? 
బనువగుశుగాక పరువూడ్చునెర్వు 

నగుబాటగున్నాడిన న్చెవదర్వు 

కొట్టు పల్కె-ంతయున్ముద్దులనూంట 

కాని తెచ్చుకొన్న తెగుల్పెజమాట - 15-17 

సంస్కృత భాషరాకున్న లోటురాదనియు _ తానెరిగి యితరులకు ఎరిగింపదగినది 
తెనుగేయనియు, జీవనయా క్రకు తెలుగుచాలనియు చెప్పుచున్న చాసుగారి భావముల 
మూలములి వి_ 

లోటురాలోదు 'వేల్పునుడీరాకున్న 

దరుగదు పెరుగ దద్దములోని జొన్న - ల. 

తానెర్జి యెగ్గింపందగు నాటుమూట 

(బతుకహాయిగ బయల్చ్పడు నెల్ల చోట - 268 

టలేతాలు 
పడనేల లాం తంటాలు గె. న్ 

మనుగడకున్నాటు మా 

ము ముదిరినదనిన అది వేల్పు 
భాషపై చ్వేషమగా కూడ. కుదిరినది.. మానవుడు వేల్పుభాషను మాటాడరాదని 

be 
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శాసించుచున్నారు. డేల్పుబాసను తెనుగుకో కలుపుటకు కూడ నంగీకరింపకున్నారు. 

శ భావచ్చాయల నిదరూపములు-_ 

_ మంచిసలుపు నాటుమాటలక న్న 

జగమున వేల్పుబాన మరిసున్న - 47 

మానినీ వేలుపు మాటాడరాదు 

నంటిజన్నముచేయ నాయముకాదు - 49 

"వేల్చుబాసకుం దలవితిచిన 'జెనుంగు 

సీరుల్లి పాయకంటించిన పునుగు. - $0 

=... తరలిపోయిన యవ్వ దయ్యవుగోస 

(బతికున్న తల్లి యిప్పటి నాటుబౌస 

దండుగ నోటికి దయ్యపుగోస " 

పండుగే చెవుల కిప్పటి నాటువోస - క్ 56 

వీరి అధి ప్రాయము వకారము తెనుగునకు వర్గములు ముప్పదీమూడు, 
వేల్చులు ముప్పదిముగురుకాన _ తెనుగున ముప్పదిమూడు అకరములున్ననట; 
ఇదియేమీ సంబంధమో! ఒక్కటే సంబంధము, - దాసుగారికి ఈ నాటుతెనుగు పె 

నున్న అభిమానసంబంధము, . 

దాసుగారు వెలిబుచ్చిన “మాటాడుట వచ్చిన చాలును, [వాత మంచిదికూడ 

కొదు,. కృ|తిమమైనది” ఆను విచ్చితభావమునకు మూలములైన (నాలు. 

(వాంత యెరనుసొమ్ము పల్కు-సాజమ్ము 

౫ (వాత కొంశుతనమ్ము పల్కు-నిజమ్ము «80. 
ae 

wvalg 
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మోాసకాం్మదకుం జొ చ్రములు పనిముట్లు 

(వాంత తెచ్చున శ్రంచి వారి కీక్కటట్లు - 82 

సంస్కృతభాష లోకమునకు యేలుసలుపని భాషయట _ అటువంటి 
భాషలలో కబ్బములుండరాదట, నోటబిట్టని మాటలతో వెజ్ణులు కూర్చినభాష యట 

సంస్కృతము, ఈ తీవభావాలు చూచుచున్న అక్షరాల గవాక్షొలు... 

జగమునకు'నే లు సల్చనివాత 

తగజెంతయు నూ దయ్యముకూ౭తే = 101 

అచ్చపు నాటుమాటాడు కేనీటు 

కలగల్సు బానలు కబ్బము చేటు - 108 

9 స న ఇ ఇ 

నోటబటనిచిక్కు. నుడీ వెలులలి 
6. BE ౧ 

వేల్పుబాసయని చర్చెట్టేరి తొల్లి - 106 

ఇడి “అచ్చతెలుగు పల్కుబడి” తో కన్నడు దాసుగారి భావముల స్వరూపము. 

ఎల్ల బొసలకుః క్లే కొడుమేలు. : 

పాట బొడుచు మచ్చపడనియిల్లాలు = 12 ' || (ళా ' 

అన్నది వారి గంథసారాంశేము, ॥ 

ఈ "అచ్చతెలుం చేలు. బడి" రకు దాసుగారి పై. అచ్చతెలుగునక 
ఫల పల్కు బడిని తెలియుజేయు [(గంథము. ' . 
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అస్వతం|త్ర గంథములు వల 

ఆస్వతం [త గంథములన స్వీయభావ సంపద నికీ ప్తముకాని [గంథములు- 

అనగా ఇతరులు |వాసిన (గంథములకు ఆం [ధీకరణములు, 

శ అనువాద (గ్రంథములు ఆధు : 1. నవరసతరంగిబి 2. ఉమరుకయాము 

రుదామెతు శి. నూటుగంటి - 4 వెన్నుని వెయి పేర్ణవినకరి ర, మొక్కుబడి 

(బుక్సం[గహము) 8 తల్లి విన్మి-. 

నవరస తరంగిణి 

నవరసతరంగిణి దాసుగారి [గంథములందేకాదు, ఆ౧|[ధనాహిత్య గంథము 

లందే అమూల్యమైన [గంథము, అనిదంపూర్వ మైన _గంథము, [పపంచ (పసిద్ధ 

కవులైన షేక్సాపియరు కౌళిదొసుల కవిత్వముల సొగసులను నవరసములుగ 

విభజించి, తెనుగులో అనువధించిన [గంథము. ఈ ఆం|ధీకరణము మరల 

ద్వివ్ధము. అంగ్శను ననువదించునపుడు మిశ్రాం|ధము, సంస్కతము నను 

వదించునపుడు అచ్భాం[ధము. ఎడమవైపు. శేక్సుపియరు,. కాళిదాసుల |గంథము 

లందలి మూలములు, కుడివై పు దానుగారి అనువాదములు ఉండుటచేత ఖిన్నరుచులు 

గల పాఠకులకు సౌకర్యముగా నున్నది. కేవయు. షేక్సుపీయరు, కాళి దాసుల 

కవిక్వముల సొగసులను మ్మాతమే తెలిసికొనదలచిన ఆంగ్ల గీర్వాణభాషల పరి 

చయముగల పాఠకులకు మూలములు ఉన్నవి. అంగ్ల గీర్వాణభాషల వాగనలేని 

ఠకులకు మూలముల ఆవసరములేక తెనుగులో అనువాదము లున్నవి. ఆ తెనుగు 

అనువాచము లందలి పద్యమురిలోగల తెనుగుపదములకు అర్థములు తెలియనివారలకు 

అనుబంధముగా అర్థనులనుగూడ నిచ్చిరి. షేక్సియరు “ గంథములకథలు కూడ 

సరిచయములేనివా వారలకు ఉపయోగముగొ కథలనుగూడ అనుబంధముగా వ్రాసినారు. 

అనువాద సామర్థ్యమును తెలిసికొ నదలచిన ఆంగ్ల గీర్వాణాం్యధభాషల పై అధికారము 

గల పాఠకులకు మూలములు, అనువాదములు 'సరిశీలించుటకు వీలుగా ఎదురెదురుగా 

సున్నవి. సాహాత్యరసాొ సావన తృష్థా భవులకు షేక్సుపియరు, కాళిదాసుల 

(గంధమలన్నియ. చదువు[శమ  అవసరములేకయే, © “మహాకవుల కవిత్వముల 

సొగసులు ఒక్కచోట రాశిపోసి యుంచబడిసవి. .. 
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గంత పారంభము నందలి _ 

కాళిదాసాపే కి పృయరుల కవితల షయిe 

(బేను పజెదవుగాన నరి ఎరొదినా౭ప 

ఈ కృతినయచతోడ నంగీకరించు 

మలక నారాయణగ జేర ద్ర! యధిపచంద! 

సుపద్యము వలన ఈకృతి ఆఅఆలకనారాయణ గజపతి కంకిత మని వెల్లి డియణు 

చున్నది. 

ఈ ఇగంథమునకు దాసుగారు నలువది యెనిమిది పుటల పీఠికను |వాసిరి, 

ఈ విపులపీఠిక పాఠకుల మనస్సులను ఎన్నోవై పులకు పరువులె త్తించును. దాసుగారి 

నిశితపరిశీలనశ కిని అనేక కోణములలో (పదర్శించును, అపీశిక యందలి కొన్ని 

భావములు. 

భాషలకెల్ల సంస్కృతము తల్లియు 1 నాజువంటిది .... స్వతస్సిద్దమగు దేవ 
య యం | న 

భాషన్ జచువునపుడు రసోదయమగునట్లు 'దేశభాషన్ జదువుగానేరదు (పు. 1). 

నిజమగు కవులొకరికొకకిడు తీయ కుందు. వారిలో నొండొరులం టోల్చ 

పేలుకా దెననిమట్టుకు వాండిఘనుండు (పు. శీ. . 

రసము చెడనీక యమకప్పష్టిగంజెప్పుట, సరిదళృశుద్ధిగలి పద్మపయోగమ్ము, 

న్వతంతముగ( కథను గళ్చించి యపూరమగు నూహలండెల్బుట, యతుకుంచక 

పద్యములల్లుట్క పండితపామఠరంజకముగ మృదుమధురోచిత శబ్దంబులం బొందు 

పర్చటయుం గవిత్వమున ముఖ్యాంశములు (వు, 8). 

సంస్కృతమునంచు హివై చాదులుం చెనుంగున నొగిమొగ్యాదులుం బొద 

వూరణమా|తఫలకములంమ్యు( జీబ్ల పేకలోని జోకరు బొమ్మవలె నభీష్టార్థసిద్ధి దాయ 
కము. లియి పద్యమును మేకుబిగింపువలె దృఢపర్చును (పు, ర). 

వాల్యయౌవన వార్థకదశ లందు నరు డవస్థా భేదమున నెల్ల ౫ గతుల మారు 
చుండియు6 దా మారనట్లాచారములు నృాషలు. కాలానుసారముగా( డ్రైవాహోదకముల 

రీతి మారుచుండియు మాటకుంట చిత్రము (వె. ల్ 
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జాతీ సాంకర్యము, నా స్తికత, (గామ్యభాష మొదలగు పెడ|త్రోవలు 

స్వభావసిద్ధముగా లోకముతో నేయున్నవి యొకరు [కొత్తగా నేర్చర్చనక్కఅలేదు 

(పు, 9. 

తన కావ్యదర్పణంబున జగములనెల్ల 6 జూపిన మహానుభావుడు భారతీయు 

లలో వ్యాసు(డు నాంగ్లేయులలో షేక్సుపియరని నా యభ్మిపాయము (పు. శ), 

శాస్త్రము చదివి సుశికీతు(డై సొగసుగ నిల్లుకట్టిన మానుషఃిల్చి చాతుర్యము 

కన్న సహజపాండిత్యంబున రమ్యబముగ దన గూడలుకొ నిన బంగ పిచ్చుక నేర్చు 
య | 

శాఘ్యము (వు. 8). 
య 

రఘమువంశమున నవసానసర్గములు, కుమార సంభవములోని పదవసర్గ మొదలు 

కడమసర్గలును, మాళవికాగ్నిమి త్రము, నలోదయము, బుతుసం హారము, శృం 

గారతిలకము, పుష్పబాణవిలాసము, రాక్షసకావ్యము, [ప్రహసనము కా ళిదాసకృతు 

లగునా? యేమో దేవున కెరుక (పు 11. 

_ కాళిదాసుయ శేక్సుపియరునివలె స స్వతం[ తుండు కాడతని కవిత్వము వాల్మీక్ర 

వ్యాసక విత్యముల ననుసరించినది. భారతీయ గంథములలోని యూహలన్నియుం 

గలిపినచో షేక్సుపియరుని యూహలగుశేమో .... పూర్వులలో వాల్మీకి వ్యాసులు, 
నపీనులలో జయదేవ మాఘ భవభూత్యాదులు న్ల నాళిదాసునకు సమానులో లేక యధి 
కులోగాని లోకమునందలి కవులలో షేక్సుపియరునకు సమానుడుగాని అధికుడుగోని 
లేడనవచ్చును. _ నామట్టుకునాకు( గాళిదాసుం జదువునపుడు షేక్సుపియరు, నగరున = 
సున్నపుడు పట్టణమువలే స్ఫురించెను. షేక్సుపియరునిం. జదువునపుడు కాళి దాసుండు 
మహారణ్యము “నృరిశీలించునెడ నుద్యానమువలెందోచెను (పు. 11). 

కావ్యంబులం గీళ గోవిందము వంటి గీత| ప్రబంధము త్రమము, మాఘము 

వంటి కేవల పద్యకావ్యము మధ్యమము. శాకుంతలము వంటి గద్యపద్య మిశ 

రూపక మధమము. మొదటిది సంగీత సాహిత్య విద్యాషేత్తల కానందదాయకము, 
రెండవది కేవల భాషాసండిశై కశేద్యము, మూడవది పండితపామరోభయ నేత 
డో (క్రమ్మాత రంజకము, మొవటిదాని (నేచించుటకు వాగ్గేయకారుండే తగును... 
రెండవదానికి( గేవల భాషాసండికుంయ చాలును. మూండవది సలువుర వాలకము 
లకో(గాని యక్క రకురాదు (పు, 1210. : . 



ిరిర్ 

అంగ్లేయభాషకాం[ధ మొనర్చునెడ నాంగ్లే యభాషాసదములి వాడు"పెట్లు తగదో 

దేవభాష న్లైలిగించునపుడు తత్సమ మట్టుపయోగింపరాదు (పు. 12). 

నాటకాంతం కవిత్వ మనుదానికి నాటకరచనమే యు త్రమకవిత్వమని యభి 

[పాయమాః లేక కవికింగావ్యరచనాళ క్రి తగ్గినపుడు నాబకరచన మొనర్చుననియా? 

నాటకవిరచనములు చెట్టు చచ్చెడుకాలమునకు6 గుక్క మూతతిపిందెలన6ం దగునేమో. 

(సూతా న్ల నం యౌవనమన వయను చెడుటకు గుర్తు కౌన్సుకాదా? (పు. 18). 

భారతీయనాటకములలో దక్షిణనాయకత్వ ము దుర్నీతిబోధకము. వి క్రమోర్వ 
శీయశాకుంతల మాళవికాగ్ని మి[తములలో నాయకులు వేశ్యనొక(డు వేశ్యకూంతు 
నొకండు వేశ్యవేషమున నున్నదాని నొకండు [క్రమముగా వలచి యగ్నిహో|త్ర 
సాక్షిగా. బరిణయమాడుకొ న్న భార్యలన్వంచించిరి (పు. 18, 18). 

దేవుడంతట వ్యాపించినట్లు "'షేక్సుపియరుని జ్ఞానమభిలమానుషానుభవముం 

బొదవెను _ షేక్చపియరు కనిపెట్టని మనుష్యానుభవము లేదు. సకల మానుష 

సంఘము న్మోధించి శోధించి తచ్చేష్టితముల న్లో కులకు దేట తెల్ల ముగ వెల్ల డించెను. 
క్రాల్టీ దాసుని కవిత్వమందు. బూర్వులు (తొక్కని (కొ త్తమాగ్ష మెద్దియులేదు 

కొంతవరకు జయదేవ భవభూత్యాదులు నవీనభారతీయ కవులలో స్వతం తులుగా, 

గాన్బించిరి (పు. 28). 

భారతీయ నాటకములతో మృచ్చకటికా సేశ్రీసంహారములు మిక్కిలి రమ్య 

ములు (పు. 23). 

షీక్సుపియరువలె హాస్యరస ముంత త మృదువుగా కారతీయకప లెవ్వరై సం 

జప్పంజాలకుండిరి (పు. 28). 

సీక్సుపియరుని కృతులందు సీయిష్టానుసారమను (A$ ౫౦4 like it) నాటక 

ముమ( గొరియలేనస్సను (C0r1012౧015) నాటకమును సత్కావ్యములు. కాశి 
దాసు కృతులందు రఘువంశకుమారసంభవ మేఘ సందేశములు సత్యావ్యములు 

(ఏ. 47) 

రఘువంశమున శ్రీరామచరి| తోంతము వరకునుం గుమారసంభవమున 

మొదటి యెనిమిది సర్గలును( బూర్యమేఘము .. నుత్తరమేఘమునం గొంతయు 

న్మాదటి కాళ దాసకవిత్వము. తక్కినభాగము లల్బకవి “విరచితములు, (పు. 47,88), 
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ఇట్లు ఈ పీఠిక యందు దాసుగారు వెలిబుచ్చిన అభి పాయములుకో కొల్లలు, 

శః అభి[ప్రాయములలో కొన్ని సరమసత్యములు, మరికొన్ని అశ్చర్యజ నకములు, 

మరికొన్ని తీ వభాష్యములు. ఎమైనను ఈ అభి పాయములు దాసుగారి సర్వ 

తం|త స్వతం[త దృగ్వాగ్వ్యాపారములకు నిదర్శ్భనములు. వీనిలోని ఎన్ని అభి 

[పాయములను లోకము అంగీకరించుననునది వేరేవిషయము, 

“కేవల మాంగ్ల భాషా పాండిత్యము మాత్రమే కలిగి సంస్కృతమెరుంగని 
వారు షేక్సుపియరు కాళిదాసునికంటె నెక్కువ కవియనియు, సంస్కృృతక్టాన 

ముండి యాంగ్ల భాషాపరిచయములేనివారు కాళిదాసు న్మించినకవి లోకమున లేడని 

వాదించుచుందురు. గీర్వాణాంగ్రేయధాషలు రెండుంగూడ6 దెలిసిన వారికా సందియ 
ముండనేరదు (పు. 1). అను దాసుగారి మాటల వలన ఏకభాషాధికార పండితుల 

[భాంతులను తొలగించుటకు ఈ [గంథరచన చేసినట్లు అనిపించును, 

ఇక అం్భధ్రీకరణమును గూర్చి అన్నమాటలు_ 

“ఒకభాష యింకొకభాషకు సరిగా మారదు ఎ చాలి మట్టూహా( దెల్బునబ్లు 

మాత్రమే మార్చవచ్చు(గాని యథాస్థితిగ భాషాంతరీకరణ మసాధ్యము, పుట్టుభాష 
తల్లి పాలవంటిది. పట్టుభాష యె9తచదివి యంటించుకొన్నను.( బోతపాలవళలె నం 

తగా నొడలుపట్టదు. లాతిభాష పొంకము కూలంకషముగ। దెలియంబడదు .... 

మేనమామపోల్కి గా గొంతవరకు భాషాంతరీకరణమున నూహాదెల్స( వీ(కులాడ 

వచ్చును.  విధిపేరితు(డనై షేక్సపియర్కాళి దానుల కవిత్వమందు నా యెన్నిన 
కొన్ని సొగసులు సాహసంబున( దెలు(గునం. చదెలిపినా(డ నీయాం| ధంబున నొక 

వేళ నంతగా రుచిపొడమనిచో నాం[ధీకరణమున నాళ _క్రిలేమిగాని యక్క వీశ్వ రుల 
కొజంత యేమా(త్రము గ్ల నాదని నే(దెల్బ నవసరములేదు. షేక్సపియర్కా శీదాసుల 
తారతమ్యము ౪ కొరతవరకీ పు _స్తకంబున నార్యదులకు, డెలియ(గలదవినానమ్మక ము. 

(పు, 4). 

ఈ పలుకులు కావ్యశాస్త్రసత్యమునకు, అఆనువాదనిర్వ హణదక్తు లై న దాసుగారి 
వినయమునకు నిలయములు. 

ఈ (గంథమున దాసుగారు నవరసములను (గహీంచిన (ర మమిది, వీరము, 

శొంతము, కరుణము, . శృంగారము, హాస్యము, అద్భుతము, రము, వేభత్సము 

భయానకము. _ 



సరి 

పీరు ఈ |కమముగ రసనులను [గహించుటకు ఒక కారణము కలదు. 
“భరతముని చెప్పిన విభావానుభావ వ్యభిచారిసంయోగమున( గల్లు తొమ్మిది రసము 
లలో నుత్తమ జనులన్లాన్సించు వీర, శాంత, కరుణలు సత్వగుణ | పధానములు, 
మధ్యమ జనులగపర్చు శృంగార, హాస్య, అద్బుతములు రజోగుణ [పధానములు. 
అధమజనులలో నుండు రౌ|ద, బీభత్స, భయానకములు తమోగుణ [పధానములు 
(పు, 40, ఈ గుణ్యతయము ననుసరించి దాసుగారు ఈ [కమముసు [గహించిరి. 

ఈ రసముల సంజ్ఞానామములిను గూడ దాసుగారు ఆంగ్లములో నికి, అచ్చ 
తెనుగులోనికి అనువదించిరి ఆ నామము లివి _ 

వీరము క్ Honour - వీరము 
శాంతము - Gentleness వ ఓర్చు 

కరుణము ౬. Mercy _ వంత 

శృంగారము _ Love ఆ. సింగారము 
హాస్యము _ Merriment యు నవ్వులాట 

అద్భుతము య Marvel ఆ, .. అబ్బరము 

రౌ[చము య Wrath య కినుక 
వీభత్సము య. Austerity వ. ఏవ 

భయానకము _ Timidity _ '' వెబ్రప్ప 

'షేక్సుపియర్కా శిదాసుల [గంథములనుండి దాసుగారు |గహించిన నవరస 

ముల మూలముల సంక్యావివరము లివి _ 
రసము షేక్సుపియరు ౧... కాళిదాసు 
వీరము 89 222 
శాతము ౨౨ భ9 . 15 
కరుణము A]: శ్ 
శృంగారము . $6 : _ 48 

హాస్యము 68 7 అద్భుతము 297 ee 129 
రౌ[దము 18 ల . 8 

వీభక్సము ఇ 
భయానకము. ee లి 



శరర 

అనగా దాసుగారు పషేక్పుపియరు |గంథములనుండి (గ్రహించి అనువదించిన 

భాగములు 801, కాళిదాసుని గంథముల నుండి |గహించి అనువదించిన భాగములు 

21. మొతము అనువదించిన భాగములు 868. ఈ నవరసముల అనువాదము 

లలో అద్భుతరసము అర్థభాగము (428). తక్కిన ఎనిమిది రసములు కలిసి అర్థ 
(ఖు థి 

భాగము. 

ఇక వారి అనువాదశ క్రి పరిశీలనమునకు రసానుగుణముగా కొన్ని ఉదాహరణ 

ములు = 

పిఠరసము : 

Cowards die many times before their deaths; 

The Valiant never tastes of death but once } 

ఎన్న6 వితకివార లెన్ని యో మాలతులు 

చచ్చుచుందు తాము చావక మును 

చని యొజుంగరొక్క-సారి తప్ప 

Friendship is constant in all othet things 

Save in the office and affairs of 10౪6; 

Therefore, all hearts in love use their own totigués; 

Let every eye negotiate for itself, 

And trust no agent; for itself, 

Against whose charnts faith melteth into blood 2 

వలపునం దప్పమై[తి పెర వస్తునులన్నిట నురడు నీల్క-డన్ 

వలచిన యెల్ల జెందములు వాడుట 'మేబ్దమనోళ్ల 6 గావుననొ 

'చెలపుతందన్ను ల'ార్చి (పతిదృష్టితనంతట నమ శ్రీ న్యునిన్ 

బొలపాకమం(తకాండతని బూమెల నెవిర్మకే ర రగ మిక్షుగాన్ 

TT. Julius 01694 - Act. 2, 5.2 
2. ' Much Ado Adout Nothing - Act, 2, 56.1 

re 
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ఇక కాళిదాసుని శ్లోకానువాద మొకటి 

అసంశయం తత పర్మిగవాక్షమా 

యదార్యమస్యా మధిలావి మేమనః 

సశాంహీ సందేహ పేమ వ స్తుషు 

(సమాణ మంతఃకరణ (పవృ _త్తయః 3 

అరమురికొలేదు రాచయాలగుట కుందగు 

సిపెయెడ నాదువుది తగుబెనయు!6 గాన 

సందియంబున్న "'తావుల సాదుల కెద 

పోకడలు దినుసులంగూర్చి సాకీరికడ 

ఇచాంతరసనము : 

But thoughts, the slaves of life, time's fool, 
And time, that takes survey of all the world, 
Must have a stop.* 

(బ్రతుకుడాసులు తలంపులు (బదుకుకాల 

మున కగు విదూపకుండు మజీయును సమ్మ 

జగము బరికీలనముచేసీ సరిగ గొల్పు 

నట్టి సమయం౦ంబుకూడ నిల్పందవలయు 

We profess 

Ourselves to be the slaves of chance and flies 

Of every wind that glows? 

మనము నిధికి బంట్టమని మన యంతట 

నొప్పుకొనుచునుందు మెప్పుడై నం 
ములు 

aii win 

8. అభిజ్ఞానశాకుంతలము - 1-20 
4. Henry IV. Part 1- Act.5, Se. 5 
5S, The Winter's 1816. Act. 4, Se, 4 
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బదపడీియు సిన రెడు (పతిమారుతమునకు 

నగిరిపోవుచుండు సీంళలవుసి 

కోలీ దోస శ్లోకానువాదమొకటీ _ 

మరణం [పకృతిశ్శరీరిణాం విక తో వితముచ్య శే బుగ్గా 8 

తణమస్యన తిష్ట తే శ్యసన్యదిజంతుర్న ను లాభవాననా్ో 

నావు మైతాలుపులకు సాజుంబు డాని 

మాటుపసెద కరెటుకగలనారు (బ్రతుకు 

ఒక నిముసమైన నూర్సు:'దు నుండెనేని 

పొందినయది మేలే బూతము నిజముగను 

కకుణర్ సము 

Thou seest, we dre riot all alorie unhappy; 
This wide and universal theatre 

Presents more woeful pageants than the scene 

Wherein we play in 7 

కసుచునుంటివొక్క_ మనము మ్యూతమె దుష 

తులముకాము మాపు వెడంద భువన 

రంగమిద్ది మనము రాజిబం తెరక న్న. 

జెక్కు_ శోకపూ ర్ల 'వేషములను 

What's here? Acup, clos'd in my true love's hand? 
Poison, lsee, hath been his timeless end 
O Chur! ! drunk all, and left no friendly drop. 
To help me after? | will kiss thy lips; 
Haply, some poison yet doth hang on them, 
To make me die with a restorative® 

6. రఘువంశము - సర్గ. 8, జో 87 
7, Asyoulike it -— "Act. 2, Se. vii 

8, Romeo & Juliet - Aet. V, Se. iii 
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వమిదిచోట నొకగిన్నె నా మనోహా 

ర కర సంలగ్న మైన చౌొరా విషంబు 

వాసి క పమృత్యుకరమ య్యెం బరమలుబ్ద! 

(కోలితవ యంతయు మణి మిగుల్బలేద 

(పసణయవబిందుపు నాకు దోడ్చడుట కింక 

ముద్దులబెశ్టైదనేను నీమావి నిప్పు 

డఉంటుకొసి యుండవచ్చు నేమైనంగా ంతే 

విసము - నన్నది చంపు నిరృతి చెలంగ 

కాళి దాసుని శ్లోకానువాద మొకటి. 

నఖలు నఖలు బాణః నంనిపాతో గ్రాము మన్న్మిన్ 

మృదుని మృగశరీ 3 పుష్చురా ఫా వివాగ్నిః 

క్యబతహరిణకానాం జీవితం కాతిలోలం 

కచ నిశిత నిపాతా వ్యజసారాళ్ళరా స్తే 

వలదు వలదయ్య యో లిల్లీ తలిరుమేన 

చావు (వోవునం చిచ్చట్లు ములికి వడుట 

'లేడిపిల్ల ల నిలుకడలేని (బతుకు 

లకట యచ్చటనీవాండి యలుగు "లెవట 

శృంగారరసము క్ష 

Love is asmoke 18156 with the fume of sighs; 
Being purg'd, a fire sparkling in lovers, eyes; 
Being vex'd, asea nourish’'d with loving tears; 
What is it else ? a madness most discreet, 
A chocking gall, anda preserving sweet 10 

9. అభిజ్ఞానశాకుంతలము - 1-10 
10. Romeo and Juliet . Act. 1, se, i 



292 

నలపనంగ వెచ్చనూర్పులః గలిగినబొగ 
కాముకులకన్ను లందునం (గాలు నగి 

౧ 

సాయికానాయ కా(శులన్ (బబులుక డలి 

వ్యెరియున్, జంపల బెంపలగ విషమమృ తమూ 

That ntan that hath a tongue, t say, is no ౧4౧. 

If with his tongue he can not win a woman 1} 

మూటాడు వాండెల్ల మగవాడు కాడు: 

మాటల చేత జామలంగెల్వకున్న 

ఇక కాళ దాస శ్లోకొనువాద మొకటి _ 

అనధిగత మనోరథస్య పూర్వం 

సతగుణిలేవ గతామవు (తియామా 
యదితు తన సమాగమేతశ్లా వ 

(పసరతి సు భుతతః కృతీ భవేయమ్ *2 

సాదు కోరిక తీరకున్న తతి మునుపు 
రేయి నాకబ్బెడు నూరు రెక్టులగు చు 

నీదు కూటమి యందట్టు నెగడంనేని 
పునెమునాడె చక్క-ని కనుభామలదాన! 

హోస్యర నము 5 

There was never yet philosopher 
That could eudure the toothache patiently 13 

పలునొప్పికిన్నాధం బడంబోక సై యప 

గలిగిన "వేదాంతి కలుగ డిప టికి 

11. Two gentlemen of Verona — Act. 111, se, [1 

12. విక్రమోర్య శీయము యు 3-22 

13. Much Ado About Nothing . Act. V, Sc. i 
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Men are April when they woo, December when the 
wed; maids are May when they are maids, but the sky change, 
when they are wives. 14 

మగవాండు తముంబెండ్లాడని కస్నియల బతిమాలుకొ నున ప్పుడు చెత 

మాసము వంటివారు. కొని పెండ్తియైనపిదప శూన్యమాసమువలె నుందురు. 

కన్నియలు తమ కన్యాత్యమందు వెశాఖముం బోళలెదరు. వారిలాండె 9న పిమ్మట 
(sn a) వూ 

నాకాలము మాలబును. 

కౌ శిదాసుని శోకానువాద మొకటి _ 

ఏనం వయోధరయుగం పతితం నిరీశ 

భేదం వృథావహాసి కిం హరిణాయ తొ క్షి 

సబ్లో వివేకరహీతో జనతాపకారీ 
యూ త్యున్నతః (ప పపతతీతి కిమ్ముతచి తమ్ * 

పడినగుబ్బదోయిం బరికించి యిడ్లాని 

వాలుంగంటి! యారశేల పొగల? 

"తెలివిలేని మొద్దు బలుదుండంలీజయి 

యెదుగువా(శు కూలుకేమి వింత ? 

అద్భుతరసము క 

Make the doors upon a woman's wit, and itwill out at 
the casement; shut that, and ‘twill out at the key hole; stop 
that, and ‘t will fly with the smoke out of the chmney 16 

ఆడుదాని చమత్కారము సలుపులు మూయు(, డది కిటికీ దూరిపోవు, 

నా కిటికీ మూసినచో, నది తాశముకన్నము నుండి బైలువెడలు, నా కన్నమున్గప్పిన 
యెడ _ నద్ది పొగతో, గలిసి, పొగవెలుపు సందునుండి వైకీవచ్చును. 

14. Asyou like 11. Act. IV, Sc. i: 

15. శృంగార తిలకము . 
16. [5064116 it - Act. lV, Se. i 
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Where love is great, the littlest doubts are fear; 
Where little fears grow, great, great love grows there 17 

అక్క-జంపు వేము యెక్క_డనుండునో 

యచట గొద్దిశంకలగు భయ ం౦బు 

ఎచటం జిన్న పెజపు తెనుగుచు నుండునో 

పరుంగుచుండు గొప్ప మ యచట 

When beggers die there are no comets seen; . 

The ౧6౪6౧5 themselves blaze forth the death of ౧౧౧౦6518 

కనపడవు తో శచుక్క_లు 
మినుచక్కి- నిచ్చగాండు మృతుకై నయెడన్ 
పనివడి రాజుల చానున్ 

జనములకు దనంతబయలుడాటుచు నుండున్ 

Virtue itself turns vice, being misasplied 
And vice some time's by action dignified 19 

గుణమె దోవంబుగా మాటు, గొన్ని వోట్ల 

కరవు (పయు కృంబగు కారణమున 

విర చనాకౌశలంబున మజణియు నొక్క 

కాలమందున దోషమే గణుతికెక్కు- 

ఇక కాళిదాస శ్లోకానువాదములు రెండు ___ 

గచ్చతి పురశ్శరీరంఛావతి పశ్చాదసం స్తుతం చేతః 
నీనాంశుకమివ కేతో 8 (పతివాతంసీయ మూనసన ల్ో 

17. 
18. 
19. 
20. 

_ Hamlet - Act. Ill, Se. ii 
Julius Caesar - Act. 2, Se.2 
Romeo and Julies - Act. 2, 56. 3 
అభిజ్ఞాన శాకుంతము 2-91 
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బొంది మును నడుచుచున్న డి 

శందమెబుక లేక పా లెడిన్నెనువెన్క-న్ 

దొందరగ నెదురుగాలిన్ 

జెంది పడగనున్న పట్టుచీర వితమునన్ 

రవ్యూణి విశ్వ మధురాంశ్చ నిశమ్య శష్టాన్ 

పర్యుత్చుకోభవతి యత్పుఖతో వీ జంతు? 

తచ్చేతసా న రతి నూన మజబోధపూర్వం 

భావస్థిరాణి జననాంతర సౌవ్భాదాని*] 

అందములజూచి తీయ సద్దాలక్ంచి 

వనరు సుకమున్న పజబేని వలన నాక 

తంబు చే దొలిపుట్టులందలి యితముల! 

చెలియ కెద నాటినవి ముదిందలచుచుండు 

రొ(దరసము . 

It it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath 
disgrac'd me and hind'red me half a million; laugh'd at my losses 
mock’d at my gains, scorned my nation thwarted my bargains, 
cooled my friends, heated mine enemies. and what's his reason? 
| am a jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands; organs: 
dimensions, senses, affections, passions, fed with the same 
food, hurt with the same weapens, subject to the same diseases, 
healed by the same means, warmed and cooled by the same 
winter and summer, asa Christian is? If you prick us, do we 
not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, 
do we not die? And if youwr ang us, shall we not revenge? 1 
we are like you in the rest, .we will resemble you in that, Ifa 
Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a 
Christian wrong a Jew; what shoud his sufferance be by Christian 
21, అభిజ్ఞాన శాకుంతలము ర-౫ి 
22, The Merchant of Venice - Act_.3, 50..1 



296 

example? Why, revenge. The villainy you teach me, | will execute: 

and it shall go hard but | will better the instruction. 22 

అది మజీ దేనిన్మే (పకున్న నాపగన్మేపును, వా(డు నన్నవమానపర్చెను, 

నాకై దులక్షలడ్డిను. నా నష్టములయెడ నవ్వెను. నా లాభముల నెక్కిరించెను,. 

నా "జాతిన్టిరస్కరించె చెను. నా బేరములు చెడగొశ్రును. నా మిితుల నడంచెనుం నా 

శ తుల శ్ పెను. వాని [పయోజన మెమి ౩? నేను “యూదియా దేశస్టుండను. యాహూ ' 

దీయునకు న్మేతములుండవా * యూహూదీయునకు హస్తము అవయవములు కొలత 

లిం దియముల కోర్కులు కామ కో ధాదులుండవా ఇ (క్రీస్తుమతస్టుని వలి నా యన్న 

మున మేపంబడియె - నాయాయుధములచేతనే హింసింప6ంబడియె నా రోగములకే 

లోంబడియె _ నా మందులచేతనే కుదుర్చబడియె _ సీతావేసంగి చేతనే చల్వెకి గ్రాంప 

బడీ తపించబడియె. నీవు మము రక్కి నచో మాకు నెత్తురు కాజదా? నీవు మాకు 

జక్క-లిగింత లిడిన మేము నవ్వమా ? నీవు మాకు విసమిడిన మేము చావమా? 

మతజియు నీవు మా కన్యాయము చేసిన మేము పగడీర్చుకొనమా? నీవలె మిగిలిన 

దానిలో మేమున్నయెడల నందులో నిన్ను( బోలుచుము. యుహదీయుండు డీస్తు 

మతస్థునకు హానిచేసెనేని వా(డగపర్చవలసిన దయయేమి |క్రీస్తుమతస్థుతుడు జహూ 

దీయున కపకార మొనర్చినయెడ క్రీస్తు మతస్థుని నిదర్శనమున వానికెట్టి యోర్చుండ 

వలయును? నేమి? పగ. నీవు నాకు నేర్చు దుర్మార్గము నెజువేర్చెదను. మరి యది. 

కఠినముగా నుండుగాని నేనా మప్పుఐబడి న్మజింత చేసెదను, 

ఇక కాళిదాసుని శ్లోకానువాద మొకటి ___ 

నరోపష్టాధిక లోహితో చై, 

ర § వర్ల రేఖా (భుకుటీర ఏహద్భిః 

తసార గాంభ ల్త నిక ఎ్రలేక౦కై 

రు ంకారగక్మ ర్ధ్విహళాం వ్రిద్రారభ్శి 2 

కినుకమై గర్వపడి కడుంగోంపు మిగులు 
పలుదెజలు - మోందిరేకల జెలుపు బామ ము 

న UT Ve 
| 

28. రఘువంశము - సర్గ?, శో. 58. 



38) విం? 

గులు - ములుకులందెగిన కుత్తుకలును బొబ్బ 

లొపష్పు పగలు తలల నేల;గ ప్పె నతడు 

శ్లీభ తృరసము శ 

As the poor frighted deer, that stands at gaze, 

wildly determining which way to fly 

‘or one encompass'd with a winding maze, 

‘That cannot tread the way out readily, 

So with herself is she in mutiny 

To live or die which of the twain were better, 

when life is sham’'d and death reproach’ 5 debter 2 

తా వేటకానికి? దారసమై యొటు 

పారిపోవుదునంచు వలనుమిగుల 

జంకునర జూవెడణు జంక_కె వడి "లేక 

కోడు జక్కు-తావునయుడి విణాస 

(దోవ 'యెయ ్ రదియెనం (దొక్కలేకుండిస 

చానిపోలికం దనలోనం దానె 

గుంజులాడుచుల. దన్ను కొొనుచుండే నచ్చలీ 

(బతుకు స్వీ సిగ్గునకు లోంబడిన య న్ధు 

మతీము నంతయు నప్పునంబడినవాని. 

"చెల్ల ముగ జావు "వేలుపు 'తెగడునపుడు 

(బలికియుంటయొంయటుశాని పట్టండావ? 

దివురట యొ. లెస్ప-యిీా రెండు తెఅటసలనని 
నాం! (| 

24. Rape of Lucrece (Poem) 
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సని శోకానువాద మొకటి _ 
Cn) 

నెఫీన తో లావ్యత వక్త సంపుటం 

విని నిస్స్భృళాలోహాతే జహ్వమున్ముఖమ్ 

త్వుసాకులం సిస్ఫత మది గహాగరా 

దవేత్యునూణం మహీ పీకులం జలమ్ * 

నురుగునలదుల పొడవ గు నోటివొప న 

"లంతయుం బై: కిజూపిన య్మెరనాల్క- 

"లెనసి కడుడప్విగుండి నీటిని వెదకుచుల 

నొండపల్ల ముం గార్జున్నవిండు వెడలె 

భయానక రసము. = 

Ay, but to die, artd go we Kkrrow rrot where; - 
To lie in cold obstructiort and to rot; 
Thissensible warm motion to become 
A kneaded clod; and the delighted spirit 

To bathe in fiery floods, or to reside 
In thrilling regiort of thick ribbed ice; 
To be imprison'd in the viewless winds, 

And blown with restless violence round about 

Of those that lawless and incertain thought 
Imagine howting ‘tis too horrible 
The weariest anid most ldathed worldly life, 

That age, ache penury, and imprisonment, 
Can lay on nature is 4 paradise 

To what we fear of death హో 

సరికాని చచ్చుట 4 మరియు బోవుట యొట 
. కో జెలియ6గ చేర ముంట - జీను 

ఎమ 

26, 

"బుతుసంహారము = సర్గ, 1, జ, 1 
_ Measure for Measure - ‘Act, Itt, Sc. i 
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కొనిన చలువ నెత్తుటను మరి మురుగుట 

_ నులశువయగ్లల వెచ్చ మెయి విడిచిన 

ముద్ద యగుట మోదముంబాంది యెంతయు 

ననవరతమునున్న యట్టి జీవు6 

జ్య యేళ్లండానమాడుట కొరడు పా 

ఆంచెడు దళసరి మంచుదిబ్బ 

మ నెలకొనుటయున్ గానివించనిగాడ్పు 

లం జెబవోయి నిల్య్మడంగలుగక 

వడితోట నూంగులాజెడు జగమునకుం జు 

ట్టునెగురం గొట్టయడుటయు _ లేక 

హద్దుమోరుచు మణీ యజమర తీఆని 

తలంపులను కొనెడు దానిక న్న 

చెక్కు.వ యిడువములంబొక్కు-ట - యిదికడు 

.... గోరము ముదిమి నొగులును వేమి 

బండి వుజటియు మనల నందించి బడలిక 

చీచయజలను మిగులంజేయునట్టి 

యా (బతు యరయ యగ ఇెంతయు చనేులగు6 

జచ్చి పొంచజెడు నగభాట్లకన్న 

ఇక కాళిదాసుని క్లోకానువాద మొకటి _ 

(గవాభంగాభిరామం మహురనుపతతి స్యందనే బద్ధదృస్టిః 
పశ్చాన్రేన (పవిష్టశ్శరపతనభయాద్భూయ సా పూర్వకాయమ్ 
చర్రైరర్థావలి థై ఇ శ్రమ వివృతముఖ భంశిధిఃకీర్ల వర్షా 
పక్ ృద్మ గప్లుతత్వానద్వియతిబహతర 0 సాక ముర్వ్యాం్యపయాతతి 27 

నా, అభిజ్ఞానశాకుంతలము - 1-7 
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“ెరబడు "బేనువంక మెడ వెట్టి పారంబొరియాచు స నమ్ముమై 

నిం బడునం-చు వెన్ష్లలకు నిన్వెరముందటి నునుకుంచుబాం 

తం బజుపున్నగంబు తినుదబ ా నుడయ్యు చు నోరువిప్పి యే 

గుం బరికించు మూ దిగునంగొద్దగ మెండుగ మింట లక్ 

ఈ ఉదాహరణములవలన ఈ నవరసతరంగిణిలో కన్పడుచున్న అనువాధ 

[పణాళి కం 

షేకుపయరు [గంథములున్నభాష ఆంగ్లము. కాళిదాసు [గంథములున్న 

భాష సంస్కృతము. _ ఆంగ గ్గ గీర్వాణభాషలను అం|ధీకరించునపుడు “అంగ్లే యభాష 

కాం్యధమొనర్చునెడ నాంగ్లే ర్ల యభ్రాషా పదముల వాడుజుట్లు తగదో, దేవభాష 3 నైలిగించు 

నపుడు తత్సమ మట్లుపయోగింపరాదు' (పీఠిక _ప్ప-_ 1 అనునది దాసుగారి ఈ 

|గంథపీఠికలో చెప్పిన నియమము, 

దేవభాషయైన సంస్కృృతమును తెనుగుచేయునపుడు తత్సనుముల స్పర్శయే 

యుండదు. అంగ్ల మునుండి తెనుగునకు ఆనువదించునపుడు తత్సమసదములు 

దోరలినను అభ్యంతరములేదు. ఆంగ్ల మును అనువదించునవుడు తత్సమములు దొరలు, 

చున్నను, అంగ్లానువాదమున కరాడ "నాటుతెనుగు పెత్తనమే ఎక్కువ. అనువాదము 

సంస్కృృతపదాలకు “శుమువులు” చేర్చిన తెనిగింపుకాక, మూలరూపము మాయము 

కాని, కృ తిమముకాని చక్కని నాటుతెనుగులో సాగును, మూలమును నాటుతెనుగు,. 

భాషలో అనువదించుటకు అవకాశమున్నను, మూల సదానువాదముకొక్క, నాటు 

తెనుగుసీమ వాతావరణమును సృష్టించును. 

కుమారసంభవము నందలి . 

“విపవృక్షోఒపీ సంవర్థ్య 

స్వయం ' వర్త ముసాంప్రతమీ' 

అనుడానిలోని “వీషవృక్షమ్' అనుడానికి 'వీసపుచేట్టు' ఆనీ అనువదీంచుటకో 
అవకాశముండగో _ . . 
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మును దానుబెంచిన మునిండి చెట్టయినం 

దనచేత నజుకుట దమ్మము కాదు” 

అని “ముసిండిచెట్టు" అని (వాసిరి, “ముసి(డిచెటు" తెలుగుగడ్డ పెగల ఒక 

షవృక్ష విశేషము 

ఇ'క్లే షేక్సుపియరు [వాసిన “The earth hath roots" అనుదాని యందలి 

‘roots’ “అనుదానికి “'దుంపల్' అని [వాసిరి. 

మూలభావములకు సందర్భోచితములై న [కొత్తకొత్త పదబంధములను 

నిర్మింతురు. పదబంధ గిర్మాణదక్షత కవి (పతిభకు [ప్రమాణము కదా. 

కుసుమ [(ససూతి ఎ పువ్వుసమ ర్త; చేదాంతేషు _ | పాంజ దువులకొనల; 

రాగబంధ [సవాళమ్ _ తగులు తలిరు; పరాజ్ముఖ - పెడమొగము; లక్ష్మీంతనోతి_ 

మెజు(గునిడు; అర్కః - జగముకన్ను; పరితాపం _ వలవంత; [పతిబోధపత్యః_ 

నెజజాణ, మొదలగునవి. 

మూలభావముల సారాంశమును మాత్రమే ఒక్కొక్కప్పుడు అనువాదమున 
తెత్తురు. 

_ 

Even so she kiss’'d his brow, his brow, his chin, 

And where she ends she doth a new begin 

అనుదానికి _ “అంటది యటీముటీన్ ముద్దిడియె వాని యవయవములు” అని థ్రాసిరి. 

ఒక్కొక్కసారి మూలమునకు మెరుగులు దిద్దుటకై |గమముమార్చుదురు, 
అభిజ్ఞా నశాకుంతలమందలి 'అనా ఘాతం పుష్పం....” (2-10, అను శ్లోకమునకు 

ఏం. అనువాద మిది- 

(కోలని (కొత్తి తేనె - 'మొనర్యగుచ్చని మానికె = నోరునాటులన్ 

దాలచనట్టి చే.జివురు - తాని గానంబడనట్టి పూవునుం- 

బోలిన చానిసోయ గము ముందిట నోముల మేటిపంట గా. 

బోలును డాని 'ననేలుటకు6 బుట్టిన యాతని చెంత పున్నెమో 
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“ఆ మూలళ్లోకమున నొక ధ్వని విశేషమును కనిపెట్టి దానికి సహజమగు 

నట్లు అనువాదమున క్రమము మార్చిరి. ఆనువాదమునగల కమముసుబట్ట అ నాల్లు 

మాటలకు అర్జాంతర ముల నేనిట్లూహించితిని. 1. చుంబనము (అధరామృతపానము), 

2, దంతక్షకము, శ. నఖక్షతము, 4. అసలనుభవము (సంభోగము). పరిణామ 

[కమ రమణీయమైన పద్ధతి యిదే మరి. ఆ దాసును మించిపోయినా డీదాను' 

అని అనువాదమున దాసుగారు క్రమము మార్చినదానికి ఆచార్య యస్వీ జోగారావు 

గారు చేసిన వ్యాఖ్యానము. 28 

ఇక పాదపూరణ (సయోజనదృష్టితో వ్యర్థములై న పదాలతో సాగదీయక 

తెనిగింపు సొంపయిన కుదింపుతో నింపుట. అన్నది దాసుగారి లేఖినికి జన్మ 

లక్షణము, 

ఇది దాసుగారి నవంసతరంగిణీ (గంథానువాదమున కస్న్చడు సధాన 

ద్రొనీనాంధకవులకు షేక్సుపియరు నెరుగుటకు అవకాశము తక్కువ 

అందువలన షేక్సుపియరు (గంథములను చదివి మురిసిపోయి తెలుగుచేయు అద్భ 

ష్టము వారికి లేదు. _ ఎరిగినదో షేక్సుపియరు భావరత్న ములను బండ్ల కె త్రెడివారు. 
'ఆధునికులకు ఆ అవకాశము ఆకాశమంత యున్నను, పరవశించినవారు బహుళ 

ముగా నున్నారు గాని తెలుగున | పతిధ్వనించిన (సిద్ధులు మృగ్యము. ఈ ఖ్యాతి 

దాసుగారికే దక్కినది. ఇక కాళిదాసు భావసంపదను పంచుకొన్న భారతీయు 
లసంఖ్యాకులు. తక్కీనవారిమాట యెటులున్నను కాళిదాసుని [పతిభామూరర్చిని 

స్వభాషాదర్శములో దర్శించిన ఆం ధులనేకులు. ఎందరోయున్నను శాకుంత 

లాం|ధీకరణమున రాపృుబహాదూర్ కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారు, విక 

మోర్వశీయాం [ధీకరణమున వేదము వేంకటతాయశాస్రిగారు లబ్ధ[పతిష్టులు. వసు 

రాయలు ఈ రెండు గంథములను ఆంధ్రీకరించిన వారిలో (ప్రసిద్ధులు, 

విరి, కచ్చషీవతులు-సంపాదకీయము. పు-రిరి 
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తారతమ్య పరిశీలముకై  వీరేశలింగముగారి శాకుంతలానువాదము నుండి, 

శేంకటరాయశాస్రిగారి వి|క్రమోర్వశీయానువాదము నుండి ఒక్కాక్క ఉదాహరణ 

చుకో దాసుగారి అనువాదములు - 

య డాలో శే సూత్ముం (వజతి సవాసా తద్విఫులతాం 

యదనే విచ్చిన్నం భవతి కృత సంధానమిన తత్ 

(పకృత్యా యద్యక ౦ తదపి సమెేఖం నయ నయోః 

నమేదూరే కించిత్ తణచుపీ న పాన్ళ్వే రథజవాత్ . 

అను కాళిదాస శాకుంతల శ్లోరమునకు (1-9) - 

ఏది కడుచిన్న దై యుండు నిప్పుడేడియ 

శణములోపల గొప్పడై కానిపించు 

"నేది నిడుమను నెడముండి యెసగుచుండు 

నదియు నొకటిగా కలినీయున్నట్లు తోచు 

(పకృతిచేతను నెయ్యది వక్ర మగునా 

పరగనయ్యది సమౌరేఖవలెనె యుండు 

దూరమిది చేరువిది యని తేరువడీనీ 

ని ్రయింపగ రాదేక నిముపషమునని 

అని రెందుపద్యములలో వీరేశలింగముగారు అనుందించినారు. ఈ శోకమునే_ 

చిన్నది పెద్దదిగా విడి 

యున్నది కలిసినటు వంక నుకునది సరిగా. ' 

జెన్నారు దవులం జెంగట6 , 

గన్ను లబడ దెద్ది "లేకు కడువడింబోవన్ 

అని ఒక ,- సద్యములో నారాయణదాసుగారు అనువదించినారు. . 
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ఉష్టాలుశ్మిశిశే నిషీదతి తరోర్మూలాలవాలే ర 

" నిర్భి ద్యోపరిక ర్థికారముకులాన్యాలీయ లే పషట్బదః 

తప్తం వారి విహాయతీరనలినీం కారండవ సేవలే 

(కీడా వేశ శ్రినివె పంజర కుక శ్రాంత్ జలంయాచ తే 

అను విష[కమోర్వశీయళ్లోకమునకు _ (2-22) 

ఉలికి వేడికి మలి గూర్పుండు సరిగ 

వలిదొలకు తరుమాలాల వాలమందడు 

ఫొండనోగున ముకళంపు కొనను చెజిచి 
లోన నిందిందిరమ్ము దాలినముగుచు 

(శాగినజలంబు నిడీదన్ని కన్నె లేడి 

గటునగు మెటచామరవెటు చేరె 
గు 6౬) రత్రి 

శేళిగ్ళవామున పంజరకీర మిదిగొ 

వినుము క్లాంతమై సాశెకు వేడు జలము 

అని రెండు పద్యములలో వేదము వేంకటరాయశాశస్ర్రీగారు అనువదించినారు. ఈ 

శ్లోకమున'కే దాసుగారు ఒక్క పద్యములో చేసిన అనువాదమిది. 

ఉడుకున కోడిజుట్టు పులు(గుండెడు( జల ని చెట్టు సాదునం 

జడం జేసీ గోగు మొగలెంతయు భోననణంగుందేంటి వి 

ట్టుడికీన నీటించాసి చనునొడ్డునంగల్లీన దమి క రచ నీ 

రడిగెడు గూటిచిల్క- దగనల్లలనాడుచు నాటపట్టునన్ క 

ఈ తారతమ్యపరిశీలనము వలన తక్కిన గుణములమాట యటులుండ, 

దోసుగోరి అనువాదమున సంకి ప్రత, తత్సమపడవాసన కూడలేని నాటుతెలుగు 

కన్పడుచున్నది. 

గంథరచనా [ప్రణాళిక దృష్టిలో, నవరసతరంగిణి ఆంధసాహిత్యమున 
అనిదంపూర్వ |గంథము. _ ద్వితీయములేని (గంథము. a 
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రుబాయితు ఉమర్. ఖయాముి ; 

ఉమరొఖయాము. [వ్రాసిన రుబాయీలు (రుబాఇయాన్) (ప్రపంచ [ప్రసిద్ధము 
రతి, శ అద్య re] ' ॥ 1 "| ప ఒ 

లైనవి. రసికుల రసనలతొ కొన్ని వందలయేండ్డ్హ బాంధన్యమున్న | పాతి చుట్ట 

ములు. ఉమర్ఖయాము వ్యవహారనామము ఉమర్. ఇతని పూర్తిపేరు ఘియాత్ 

ఉద్దీన్ అబుల్ ఫత హ్ ఉమర్బిన్ ఇబ్రహీమ్. ఇతనికాలము క్రీ, శ 1048_1122. 

పరిషియాదేశము నందలి నై షపూరు పట్టణమితని నివాసస్థలము, 

చిితముగా నారాయణదాసు గారికిని, ఉమరునకు కొన్ని సామ్యుములున్నవి. 

ఏరిరుపురు సూర్యభ కులు, పకృతి సౌందర్యోపాసకులు, య థేచ్చా విహారులు, 

మదవతిని మద్యమును బాగుగా అనుభవించినవారు, సంగీతవిద్వాంసుల్కు గురుపుల 

చేత చిత్రికపట్టబడని కవులు, ఉమర్ కవి [పాధాన్యమిచ్చిన “మధువు, మదుపా|త, 

లను “దైవభక్తి, [శద్దలు'గా, అతని మితాహార వాన | పస్టములను వాన పస్థా శమ 
Cen అజా © థ నె 

ధర్మములుగా సమన్వయించి 'చాసుగారు ఉమర్ కవిని [బహ్మ వే త్త గా భావించినారు.8 

విజయనగరమహా రాజ్జి లలితాకుమారీ దేవి [ప్రోళ్సాహమున_ దాసుగారు తమ 

అరువదితొమ్మిదవయేట, ఈ గ్రంథమును (వాసి, అన్బటికే క్రీ ర్రిశేషువై న మహో 

రాజు శ్రీ విజయరామరాజునకు అంకిత మిచ్చిరి. 

దాసుగారి గంథములలో చేనికికూడ ఇతరుల. పీఠికలుగాని, అభిప్రాయములు 

గాని యుండవు. వారికట్లు యితరులచేత గ్రాయించుకొనుట యిష్ట ములేదని - 

1119 not my habit, like many authors; to get my works ‘corrected 

and recast by others . అను 'వొరి మాటలే సాక్ష్యములు?! కొని ఈ 

రుబాయెతు గ్రంథమునకు సర్వేపల్లి  రాధాకృష్ణసండితుని 'ముందుమాట' యున్నది" 

29, ఉమరుఖయాము అను పేరును దాసుగారు "అమరకాయము" అని ఈ 

గంథముయొక్క ఆంగ్లపీరికలో (వ్రాసిరి, 

90, చ్రైవభ క్తి రేవోమరు కవినోద్దిష సురేతి, 
శ్రద్ధెైవ తస్య పాన పాత్రీతి నిశ్చినుమః అర్జగ్రాసోఒ 

రణ్య నివాసః సంతత శివశక్తి నామాభ్యాస ఏవోమరు 

కవి నాకాంక్షి - -'ఉమరకవిప్రళంసా =పుట - 5 

91, ఉమరుఖయాము - ఆంగ్లపీఠిక, పు,శే... 
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దీనిలో నుండుటకు కారణమేమన, ఈ రుబాయెతును అచ్చువేయించిన లలికాకుమా॥ి 
డెవిగాళు ఒక పతిని అప్పుడు విశాఖ పట్టణమున . అంగ నిక్వు విద్యాలయమునకు 
"వై వై స్ఛాన్సలరు” గా నున్న రాధాకీ కృష్ణన్ గారికి పంపి అభి[పాయము సేకరించి 

మ్య దించుట జరిగినది, oo 

శ గంథమునకు దాసుగారు మూడుభాషలిలో (ఆంగ్ల ము, సంస్కృతము, 

అచ్చతెనుగు) మూడుపీఠికలు [వాసిరి శ మూడు పీఠికలందున్న [(పధాన 

షయవ ము ఉమర్కవి యొక్క (ప్రశంస. అంతేకాక “ఉమరె రై గ్రాయాము- సద్దెముల 

నుతుల వివరము : “ఉమ రగా యామునకు నాచేసిన పద్దెములందలి మాటుమూల 

మాటలకు వరుసగా వివరము” అని రెండు పెద్ద అనుబంధములను గంథాంత మున 

దాసుగారు చేర్చిరి. మొదటి అనుబంధము వలన పారశీకపదములకు, రెండవ 

అనుబంధము వలన అచ్చ తెనుగుపదములకు అర్ధములను తెలిసికొనవచ్చును. 

 శతెలుగుడేశములో చేమనపద్యముల వలె ఉమర్ [వాసిన రుబాయీల సంఖ్యా 

విషయములో. గూడ విమర్శకులకు ఏకాభ్యిపాయములేదు. రుబాయీల సంఖ్య 

ఐదువంచలకు. పదమూడువందలకు మధ్య ఊయెల లూగుచున్నది. దాసుగారు 

న రుబాయీలనరిఖ్య నూటపది, ఈ నూటపది రుబాయోలకు ఎడ్వర్ణ 

ఫిట్స్జెరల్డు చేసిన ఆంగ్లానువాదమును గూడ |గహించి అనువదించిరి. = 

దాసుగారు ఈ (గంథమున చేసిన అనువాదము నాలుగువిధములు, మూల. 
మైన రుభాయీకి ఒక సంస్కృృతీకరణమ్ము ఒక అచ్చతెనుగు అనువాదము. అటే. 
సట్సొవెనను అంగ్లానువాదమునకు ఒక సస్య క్కరము.. ఒక న. 

ణీ 

ఉదాహరణమునకు '_గంత్కపారరిభము న నందలి. మొదటిరుబాయికి, ఆంగా గ్లాను 

వోదమునకు దాసుగారు చేసిన సంస్కృత దేశ్యాం గ్రానువాదములు - అ 

ఉమరు రుబాయి ; 

ఖుగ్రీద్ కమంది సుజా బరొబామ్ అఫ్గన్ట్. .. 

“3 బఖుస్రవీ రోజ్ ముసొర దర్్జామ్ అఫ్ గన్స్ . 



807 
మయ్ ఖోర్ కి మనాది యీ నహర్ గ ఖై జూన్ 

అవాజయి ఇష్ రబ్వా దర్ అయ్యామ్ అఫ్గన్ట్ 

దీనికి దాసుగారి సంస్క్ఫృతీక రణము - 

సూర్యః (పభాతజాలంగ్భృ శే య్ సరితబే నమ స్తతో మణ్యనీత్ 

దినపలిర వ్యాస్థ (శృస్థానమణిం భాజే (పయాణాయ 

(పాతః సజాగరుకః (పతిహార్యప్యహరహః నడ తి షన్ 
టల ట్ర 

ఫీఖప బహోలామిత్యు మై. ర్వ ప్రక పత్సం్యభ మేల క్ర _ర్హన్యమ్ 

అచ్చ శెనుగు అనువాదము . మ 

.. కావిరా వొడ్చువల్నవై చెం గప్పుమోంద 

"వెలుంగు  'ఆేండదిగాం దన యిల్వెడలుచుండెం 

(దాగుడన "వేగర్రియుంజూకు - 'వేగుంబోక 

హోయిగామోరు నీవిరి నానుకొొను(డు 

పారశీకమూలమునకు ఫిట్సొజెరల్డ్ అంగ్లానువాదము... 

Awakel for morning in tne bowl of night 
has flung the stone that puts the stars to flight; 
and lo! the hunter of the East has caught 
the Syltan’ Ss Turret in a nogse of light. 

ఈ ఆంగ్లానువాదమునకు దాసుగారి స సంన్కృతీక కరణము _ 

_(దప్రబోధయ పభాతో నత్యతాణ్య ౫ స్త దీధపత్ 

ఇనో యైప్సీన్న వీనాంశుజాలం రాజగృహ పరి 

అంగ్లానువాదమునకు అచ్చతెనుగు అనువాదము ల 

_మలంకువగను మోయ తా 

ర్పలరారె మినుమినుకు లడుగంటదొడం గెన్ 
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జెలి పగటివేలుపు నే 

డల యాదలకెండవిడి యెడవల దవిలిశెన్ 

నూటపది రుదాయోలకు అనువాదములు సాగును, న. 

లి 
ఇట 

యా 

బుట్టా శేష షగిరిరావుగారు బందరులో జరిగిన నవ్యసాహిత్య పరిష షత్తు అరవ 

వారి రి కోత్సవనభలో (12. 2_1988) అధ్యకో పన్యాసము చేయుచు ఈ గోంథమును 

గూర్చి అన్న కొన్ని వాక్యములు “తత్సమములు వదిలి కేవల తద్భవము చేశ్యములి 
తోనే శుద్ధాం ధ్యగంథములు చె చేసిన పాండితీధనులు కలరు. ఇంతకుమించిన కు సీ స 
సని, ఇచ్చ ాలు కాడ తీసివేసి కేవలము దేశ్యముతోనే కావ్యకల్పనచేయిట, ఈ 

- అతిమా నుషమైన పనిచేసిన జెట్ట (శ్రీ నీ మద జ్ఞాడాదిభట్ల నారాయణదాసుగారు. సంగీత 

సాహిత్యములలో పండిపోయిన ఆటపాటలమేటి. ఈయన ఉమరఖయ్యము తెలుగు. 
సేతలో నిది (పఖ్యాతమైన కేవల దేశితెలుగుభాష స్వతం[తముగా కాన్యకల్పనకు 

చాలినదని రుజువిచేసి తెలుగుదనము న్వాతం్యత్యమును బి స్తీమీద సవాలుచేసి . 

సలిపిసెది. ఇందుకు మనమంతా ఆ మహాసండితునికి కృతజ్ఞులముగా నుండవలసి. 
ఇ సిల్లి 
Cw అం 

“ఈ (గంథము నందలి అచ్చశెనుగుభాష. అందరికిని బోధవడదు' అను. 
ఆకేసమునకు దాసుగారు చెప్పిన సమాధానము. . 

“మొట్ట మొదట వెగటుగా. దోంచిన దినుసై నం జవిచూచిన కొలది నల 

వాటుమై నింపుగాకమానదు కనుక నోర్మిగల మంచి  చదువరులకీ నా పన్నిక కొస 
నుట ా రసిన కొలది. జవిగొల్బక తీరదను నిండు నమ్మిక నింతతో సీ వాత 

ముగించినా(డను*. 9 5 | 

ఈ 'రుబోయోతు. _ ఉమర్ఖయాము”" పారశీకాంగ్ల సంస్కృత దేశ్యాం ధ్ర 

భాషలపై దాసుగారి [సభుళ్వమును (ప్రకటించు (గంథము.. 

82. నారాయణదాస జీవిత చరిత్రము - శ్రీ మరువాడ వేంకటతయన్యుగ్గార్హు 
. 234. 

88, ఉఊమరుఖయాము ముచ్చట - పు 18 డ్ 
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నూబుగంటి గ 

“నూరుగంటి" నూరుపిట్టలకథల చిన్నప్తస్తకము. “నూరుగంటి అన నూరు 
అటే 

కన్నులు కలవాడు అని అకము, 
థి 

“నూజు కనులవాని తీరున జెల్వితా 

దీని. జదునువారు తిరుగుచుందు 

నూబుగంటి య నెడిపేసుు దీనికి. దగి 

యుండ నిదియులబెంపునొందుచుండు.ే 

అని దాసుగారు, ఈ నూరుకథలను చదువువారు సూరుకనులు కలవానివళె 

తెలివితో తిరుగుచుందురు, అందులకే ఈ [గంథమునకు “నూరుగంటి" అనుపేరు 

తగియున్నదనియు వివరించినారు. 

'జగమంతట స్మిగులందెలివిగల వారిచేత నెన్నిక కెక్కి యడుగడునకు మంచి 
తెలి పెడి యా ముచ్చటలు వందలకొల(ది మూడు నాల్గువేలయేండ్ల క్రిందట నొక 

పడమటి నాటు చదువరి మిన్న పన్నెను _ మేల్మివలె మెత్తనైన తెలు(గునందీ 

సామెత లున్నయెడల మరింత వన్నెకెక్కునని యెంచి నూరేర్చి బార్చినాండను' శిర 

అను దాసుగారి మాటలవలన ఈ “నూరుగంటి' మూడు నాలుగుశేల సంవత్సరము 

లకు పూర్వమందున్న ఒక పాళ్చాత్యపండితుని కథలలో నూటికి అనువాదము అని 

తెలియుచున్నది. . 

దాసుగారు చెప్పిన “పడమటి నాటు చదువరి మిన్న" యెవరో కాదు= 

(కీ. పూ. 620.560 [పాంఠతమున సామోస్ అను (గీకరాజు చెంత కథలు చెప్పిన 

ఈసఫ్ అను ఒక పండితుడు, ఈసపు తన కథలన్నియు సశుసక్ష్యాదులతో నల్లి నాడు, 

(పపంచపసిద్ధభాష లన్నిటిలోనికి ఈ నీతికథలు అనువదింపబడినవి, తక్కిన 

భాషల సంగతి యెట్లున్నను, ఈ కథలను తెనుగునకు అనువదించినవారు ముగ్గురు, 
158 కథలతో “సీతిక ఖామంజరి” అను పే పర ఢీ కందుకూరి పీరేళలింగముపంతులు 

yl నూటుగంటి - వివరము, పు. FP 
ర్, మెది పు, 1 
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గార, నూరుకథలకో 'నూరుగంటి' అనుపేర (శ్రీ నారాయణదాసుగారు, 816 కథ 

లతో “ఈసప్ కథలు” అనుపేర శ్రీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారు. 

wa 3 " ష్య క PN ® జట వ్ జీ 

శశ ఈసప్పకథల పుట్టుపూన్వములను గూర్చి (ప మల్లంపల్లి సోమే శేఖరశర్మ 

గాడ అన్నమాటలివి 33 

“ఈస్ నీతికథలను బౌద్ధజాతక కథలను ఒండొంటితోం బోల్చి పరిశీలించి 

నచో ననేక కథ లించుగా నొకటిగానే కనంబడును. యూరోపు హిందూదేశముల 

లోని నీతికథలను బరస్పరము పోల్చి పరిళోధించిన పరిశోధనపండితులు ఈసప్ 

నితకథలలో ననేకములు హిందూదేశము నుండి యూరోప్పనకు వెళ్ళి నవే యని 

నిర్ధారించియున్నారు. ' 

దాసుగారు అనువదించిన నూరుకథలివి _ 

1. కోడిపుంజు _ అవ, 2. తోండేలు _ గొల్టెపిల్ల, 8. దొరనుగోరిన 

కస్పలు, 4. మాలకాక్కి 5 కుక్క - దానివీడ, 6. సింగము _ కొంగ 

నక్కలు, 7. వణకు _ కొంగ, 8. దుప్పిపోతు _ నీడ, $. కాకి _ నక్క, 

10, రెండా(డు కుక్కలు, 11. పొగరుటోతు కప్ప, 12. నక్క - కొంగ, 

_ 18. డేగ _ గుంటనక్క, 14. గాడిదె _ ఎలు6గుబంట్కి 105. తంపరకప్పలు- 

డీకొన్న యా(భోతులు, 18. (గడ్డ - గువ్వలు, 17. ఇద్దరాండ్రవాయు, 
18. _పెంపుడుకుక్క - చిజుతపులి, _ 1౫9. నక్క - అందని పండ్లగు త్తి, 

20. ఆకురాయి _కోట్ల పాము, 21. నక్క _ మేకపోతు, 22. చూలుకొండ, 

20. ముసలి - వేటకుక్క, 24. సింగము _ చిట్టెలుక, న్, గుల్దిము-దుప్పి 

పోతు, 26, పల్లె టూరియెలుక _ సట్నవుటెలుక, 27. కడుపునకు( గాల్చేయి 

నోళ్ళకును జగడము, 28. వానకోయల"_ దానిపిల్లలు, 29. దాదినక్కు, 

0. డేగ _ తాంబేలు, 81. గాలి _ (ఫోద్దు న 82, సింగపుందోలును గప్పు 

కొనిన కుంటిగాడిదె, 88, పెంకెకుక్క్క, . గ ఇద్దరు బాటనసార్లు _ వెలుగు 

బంటు, $5, బిందె - కడవ, _ 88, నెమలి - పెద్దేటికొంగ్య 87. చింతచెట్టు 
జెల్లుదుబ్బు, .. 88, పులి _ వడు, _ 88. 'సింగము = నాలుగాంబోతులు, 

10. కాకి _ చెంబు, 41. బండివా(డు _ వేల్చు,. 42. బంగార్యుగుడ్డుపెట్టు 

$6. నీతికథామంజరి పీఠిక 
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బాత్కు 48. నక్క _ పిల్లి 44. ముసలివాండు _ చావు, . 4. వలపుగల 
సింగము, 48. అండుపంది - ఆండుసింగము, 41 శంటు కప్పలు, 
(8. పిసినిగొట్టు, 49. పేకుచెట్టు _ చిట్టిహాకతుస్ప, 50. ఎద్దు - మేక, 
51. పిల్లి _ ఎలుకలు, 52. గుడ్డి గంటిదుప్పి, _ 50. కుందేలు _ పీచ్చుక, 

య (యె 

54. ఎం|డకాయలు, గర. దొంగ - పిల్ల వాండు, 56, వేలుపు - కట్టిలుకొ ట్లు, 
వాడు, 57. కొయ్యదేవర, 58, గాడి దెముద్దు, 00, మేకపిల్ల _ తోడేలు, 
80. మిడుత _ చీమ, 81. నక్క - కోడి 62. గడ్డిమేటిపై నున్న. కుక్కు, 
63. గువ్వ  డేగ_ బోయ 81. చీమ_ గువ్వ, 85. డేగ - కాకి 
66. పెంపుదుచిల్క, 67. కాపువాండ _ వానికొడుకులు, 68. ముసలివాడు. 

కొడుకులు, కక. ఏదుపంది - పాముల్కు 10, అలకాంపరి - పలి, _ 11. 
చెవులపిల్లి - తా(బేలు, 72, అంగూరులోంట - లేడి 7. (శాగుంటోతు, 
74, గొడ్డలివంత్కు 75. బెస్తవాండు, 76, కోడి పెట్ట -_ పాము(గుడ్లు, 
11. ఒట్టు 78, దారికడ్డరాయి, 79. మున్నీరు కాగుట, 80. రొ 
గంప్క 481. పొడుముడట్బీ - ముక్కద్దము, 88. మే పెంచిన గొట్జెపిల్ల, 
88. జబ్బుపడిన గద్ద, 84, చెట్లు _ చెట్లునరకువాడు, 85. వేలుపు _ ఒంటె, 

86. ఎద్దు - దూడ, 3817. "గాడిద * కాప, ' 88. గాడిదె _ సింగము 
88. మేశపోతు - సింగము, 00. కోతి - దొర, $1. దొంగ - కుక్క, 
92, బయకాయడు, 98. కోడి _ సింగము _ గాడిదె, 94. గూడకొంగ 

95. నక్క = కో౭డేలు, 96. కో (తి ప్రాపు, 97, ఉప్పుమోయుగాడిది, 

98, బంగారు పిచ్చుక య కో (తీ, 99. కో (తి - పిల్లలు, 100. తో(డేచ్ల_ 

జబ్బుళ్ కోనున్న గాడిడె, ' 

దాసుగారు గహించిన ఈ నూరుకథలు వీరేశలింగముగారి 158 కథలలో 
నున్నవి. కాని కథానామములు మాత్రము ఛేదించినవి. వీరిరువురు కథలను 
[వాసి కథాంతము లందు ఆ కథానీతులను పద్యములుగా (వ్రాసిరి. 

రచనా సాక్షొత్యారమునకు కొన్ని ఉదాహరణములు. - 

నక్క = కొంగ (పన్నండవకథ) 

ఒకప్పుడొక నక్క కొంగళో నే స్తము గట్టుకొని దానిని దనయింటికి విందు 
నశె పిలిచెను ఆ నక్క సిబ్చిలో, దిమ్మనము పోసి కొంగను | దొగుమని తానుం 
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గూడ డెబ్బున నాకజొచ్చెను. కొంగముక్కు నకు, గొంచెమైనను దినము; నము 

రాకుండెను గాని చిటికలోనే నక్క తన నాలుకతో( దిమ్మనము కసింతయన్యిగుల 

సీక జుబ్జీవే వేసెను. మణి కొన్నాళ్ళకా కొంగ నక్కను విందునకు( బిలిచి యొక 

సన్న(పు మూతి బుడ్డిలో( దేనెనుజోసి ముందుపెట్టి పీల్చుమని తన ముక్కు దాని 

లోదూర్చి తేనెను వల్లనై నంత తొందరలో( బీల్చు చుండెను. నక్కకు మూతి 

బుడ్డీలో దూరకుండుటడే( గొంగముక్కు. నుండి రాలిన బొట్లు నాకుటతస్స మజే ' 

మియు దొరకలేదు. అది చూచి నక్క "ఒకనికి మించిన టక్కరి యొకడుండును 

గదా; నాకు( దగినట్లు చేసినావు" అని చెప్పి పారిపోయెను. 

తానె టక్కరి యనుచు6ం బే వాసి మాస 

పుచ్చెడు నతండు బదులుగ మోసపోవు 

కొంగయడం డక్క-రితనంబుం నొనిన నక్క 

బదులుగా డానినే మోనపడలగ బేజె 

కాకీ చెంబు (నలువదియన కథ) 

ఓక కొకి మిగుల దప్పికో సీటికై నలువై పులు కనిపెట్టుచు నొక చోట, జెం 
బలో సీరుండ (జూచి (త్రాగుటకు తి కొందటకో ( 'జెంబు యొద్దకు సచ్చి దానియంచు సె టై 

నిల(బడెను. 'అది మేడ యెంత వంచినను దానిముక్కునకు సీరందీ యందనట్లుం 
"డెను గాని పీల్ళుటకు పీలుకాలేదు. పిమ్మట ( గొకీ చెంబు నో త్తిగిల( జేయ, బోయి 

యట్లు చేయ(జాలక. యాదగ్గరనేయున్న కొన్ని చిరురాళ్ళ నోక్కక్కటి(గా 

దెచ్చి యో చెంబులో ( బడ వేయ(జొచ్చెను, -: .."ఆంతట.( గొంత సేపటికి చెంబులోని 

' సీరంచుల యొద్దకు వచ్చెను... అప్పుడు దప్పితీర్చుకొని యో కౌకి యెగిరిపోయెను. 

చే్పుగలుగువాండు నెరవేరు నందాక6 

బసికీం జొచ్చికోర్కి6 బడయుచుండు.. 

=. మూలి కందనట్టి ముంతేసీటనురాలు " 

నం. గూర్సి కాకీదప్పి తీర్చుకొనడె. 
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ఉప్పుమోయు గాడిదె (తొంబదియేడవ కథ) 

ఒకడు సంతలో నుప్పు(గొని గంతలో:6టోసి గాడిదెపై నెత్తి తోలుకొని 

యింటికి బోవుచుండెను. అదారిలో నొక కాలువ పారుచుండెను. ఆ గాడిది 

కాలుజారి యా కాలువలో. బడెను. అస్పుడుప్పుకర(గి పోయెను. పిమ్మట గాడిదె 

బరువు చులకవడి చెలరే6గి పరుగిడి యిల్లుచే రెను. మరి యొకనాయ మునుపటి 

వలె గాడిదె యువ్వుగంత మోయుచు, గాలువలో నడుచునపుకు కాలుజాటి పడినట్లు 

లుష్పుగంత కోరి నీటిలో (దోసివై చెను. ఆ యుప్పెల్ల గర(గి బరువు చులకసడెను, 

ఇటు తన యుస్సు చెకుట(జూచి వా(డది తన గాడిదె చేసిన పనియని తెలిసికొని 

మరియొకనా(డా గాడిదెపై దూదినిండిన గంతను చేసి యా కాలువ నుండి కోలు 

చుండెను. అప్పుడుగాడిదె తన బరువును మునుపటివ లె మరింత చులకపరచదల చి 

నీటిలో (బడి దొర్హె ను. పిమ్మట దూదియంతయు నీటిలో (దడిసి నూరురెట్లు బరు 
వాయెను. అది మోయ(జాలక గాడిదె పడదెబ్బలు తిని “చేసికొన్నది కుడువక 

తీరునా” అని వగచెను, 

చేయవలయు దాని జేయకమానం 

బూను నట్టివాండు మోసపోవు 

ఉప్పుగంత బనువుం దప్పించి గాడిదె 

దూదిగోనె తడిపి తొటుపడడె 

మహాసండితులయిన నారాయణదాసుగారు బాలురకు సీతులు గరపుట కొరకు 

అనువదించిన (గంథము ఈ 'నూరుగంటి", 

"వెన్నుని నెయిపేర్ష వినకరి! 

వెన్నుని వెయిపేర్ష వినకఠి అనునది విష్ణుసహ సనామ కీర్తనము అనుదానికి 
అచ్చతెనుగు అనువాదము, _ విష్ణుసహ సనామస్తో తము వ్యాస భారతము నందలి 
ఆనుశాసనిక పర్వమున గల ఫీష్యయుధిష్టర . సంవాదమను అధ్యాయమున వచ్చును. 
ఆదిశంకరులు దీనికి వ్యాఖ్య (వ్రాయుట వలన ఈ స్తోతము విలువను నేరుగా వెల 

కట్టసనిలేదు, 
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పార్టమెంటు సభ్యులను కలిసి మాట్టాడాడు, ఆంగ్లేయ |పజకు ఈస్టిం 
డియా కంపెనీ యొక్క సత్య స్వరూపాన్ని తెలియబరచి మేల్కొలిపాడు, 

ఎంత (ప్రచండమైన తీవ్ర (పయత్నము! పార్ణమెంటు సమక్షంలో ఆయన 
ఈస్టిండియా కంపినీ చేసే అత్యాచారాల వేదనామయ గాథను తెలియబరచి 

న్యాయాన్ని గూర్చి బడాయిలు చెప్పే ఆంగ్లేయ [ప్రభుత్వాన్ని “ఇదేనా మీ 

న్యాయము ? ఇదేనా న్యాయంగా నడిచే మీ శాసనం ?* అని సవాల్ చేసి 

అడిగాడు, అరవైవేల సంతకొఎతో వందకు మించి వినతి స్మత్రాలను 

రంగోబాపుజీ హెర్టమెంటుకు సమర్పించాడు. దీనికి బుజువులు ఈనాడు 

కూడ మనకు దొరుకుతాయి, 

రంగోబావుజీ చేసిననిర్విరామ కృషి ఫలితంగా 1848 స్మిబవరిలో 

ఈస్టిండియా కంపెనీ రంగోబాపుజీ నాహ్వానించి ఆయన చెప్పదలచుకొన్న 

విషయాన్ని సంచాలకుల ముందుంచడానికి అవకాళమిచ్చింది, రంగోబాపుజీ 
ఆంగ్లంలో విద్వాంసుడే, అయినా కంపెనీ సంచాలకుల ముందు ఆయన 

ఆంగ్లంలో మాట్లాడలేదు. స్వాభిమానము, రాష్ట్ర్రథ_క్రి పకటిస్తూ ఆయన 

మాతృభాషలో ఉపన్యసించాడు. ఆయన స్నేహితుడైన మేజర్ |గహం 
ఆ ఉపన్యాసాన్ని అనువదించాడు, ఆ ఉపన్యాసము ఎంతో ఉత్సాహ 

పూరితంగాను, ఉత్కఠతోను స్వదేశ (హేను భరితంగాను ఉండినది. 

కాని. అదృష్టం కలిసిరాలేదు, ఈ [పయత్నాల తరువాత స్వరాజ్య 

ప్రాప్తికి ఇది మార్గం కాదని రంగోబాపుజీ తెలుసుకున్నాడు, “దొంగల 

గుంపుకు న్యాయం-అన్యాయం, _పతిష్టంఅ (వతిష్టం ఈ ఆలోచనల ఆవశళ్య 

కత లేదో అని తనకు తాను నచ్చచెప్పుకున్నాడు, హిందూ స్వరాజ్యాన్ని 

నింపజేయడం ఆంగ్లేయుల ఏకైక వాంఛ. ఇది ఆయన చక్కగా (గహిం 

చాడు, అటు పిమ్మట ఆయన [కొత్త (ప్రయత్నాలలో నిమగ్ను డైనాడు. 
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యేతలంపు లేకుండుట యోర్మిరూపని వెన్నుని గూర్చి వెల్పడించు తొలు(బల్బు- 
చెట్టు తన వేయి కొమ్మలంబండిన పండ్లే యా వెన్నుని = పేయి పేర్ల యి యొప్పారు 

చున్నవి”. 38 

దాసుగారు సంస్కృత నామములను తత్సమములుగా చేసి, ఆ తత్సమములను 

అచ్చతెనుగు పద్యములలో వివరించినారు. అనువాద (ప్రణాళిక అర్థమగుటకు 

కొన్ని ఉదాహరణములు _ 

1. కృతా న్లకృత్, కృతిక, కృళః, కృష్ణః, మేతజ్జః జక కేమక్ళత్, 
ష్ 

కేశవ, 'కేశీహా _ అను నామముల అనువాదము, 

వడి౫ం గృకాంత కృ_్తిశుమ "లెడపురాజు 

కృతి పనిపాటులన్ (దిష్పు వేటి 

కృశుండగ పడ జెవ్వరిక్ నైనం గృమ్షుండు 

మందచికిడారి చూపించు వేల్పు, 

కృన్షుండు తప్పుల నెల్ల యొప్పులు నేయు 

శ తజ్ఞాం డిచ్చవచ్చినటు లుంపవథ6ి 

దగు, శమ కృత్తన్న సొగసును గాపాడు 

చేడు శేశనుం. డందకాండు “కేశ 

వుండెల్లెడ న్వెల్లు పుట్టించు వేలుపు 

కెశిహుండు స్టీడు గంటుబంటు (వు. లకు లిక) 

కృ తాంతకృత్తు, కృతి, కృశుడు, కృష్ణుడు, కే త్రజ్ఞడు, కేమకృత్తు 

"కేశవుడు  కేశిహుడు _ అనునవి [క్రమముగా కృతా నకృ్ళత్, కృతిక కృశః, 

కే తజ్జః, క్షేమకృత్, కేశవః, కేశిహా అను నామముల తత్సమ రూపములు. 
కృతాంతకృత్తు అన బాధలను పోగొట్టు [వభువ్కు కృతి అన పనులు చేయించు 
ఘనుడు, కృశుడు అన కనవడనంతటి సూక్మ మైనవాడు, కృష్ణుడు అన సన్మార్గ 

మును చూపించువాడు తప్పులను ఒప్పులుగా చేయగలవాడు, మేరజ్ఞుడు అన కోరి 

88. వెన్నుని వెయికేర్ల వినకరి = వివరము, పు, నిని లై 



316 

నట్లు ఉంససవాకు, కేనుకృత్తు అన క్షేమమును ఇచ్చువాడు, కేశవుడు అన అండ 

గాడ్కు అన్నివైపుల [పకాశింనువాడు, శకేశిహుడు అన కీడును తొలగించువాడు. 

2 “జీవః, జీవనః, జ్యష్టః” అను నౌల్లు నామముల వివరణాత్మకాను 

చేయు బొందియందు సుకు చెల్వుగ న నిల్పెడు వేల్పు - జీవనుం 

పై నైన జూపి తగచెల్లర కోయిగం బెంచు మంచి రా 

జ వడిలో త శేతకలియంబడి చెడ్డులం జిక్క-డంచు బం-. 

శువలచేని నేని జ్వేస్టుండు మఠెంతయు నందటీకంుః 'బెద్దయా 

జీవుడు జీవనుడు, జేత, జ్యేష్టుడు - అనునవి (క్రమముగా జీవః, జీవనః, 

జేతా, జ్యేష్టః అనువానికి తత్సమ రూప ములు, 

జీవుడు అన బొందితో పొజు నిల్చువాడు, జీవనుడు అన హాయిగా 

పెంచువాక్కు జేఠ అన చెడ్డను పోగొట్టువాడు, జ్యేస్థుగుఅన అందరికంటె పెద్దవాడు, 

దాసుగారు ఈ (గంతము నే నందు పేసిర్ధములై న ఛందోభేదముల సంజ్ఞలకు 

కూడ కెనుగుపేరులు పెట్టినారు ఈ విధమైన అనువాదము దాసుగారి నాటులెనుగు 

చాద స్తమునకు గీటురాయి రసాస్వాదన తత్పరునకు పంటిరాయి అని అనకతప్పదు. 

దాసుగారి ఈ విధమైన అనువాదమును చూచియే పాఠకుల నాడిని ససికట్టుటలో 

(పవీణులై న శ చెళ్ళపిళ్ళ శేంకటశాన్రిగారు "తొండ ముదిరితే వూసరవిల్లి అవు 

తుందస్నట్లు మటివల యాయన కవిత్వం "పేర్ల దగ్గరనుంబిన్ని (వెన్నున్ని వెయి 

పిళ్ళ ఏనికిడి. అని కాటోలును నొకప్ప _స్తకం పీరు అచ్చశెలుగులోకి మారి కొంత 

రసాన్ని కోలుపోతూ పుంది. కాని "హకికథారచనాకాలంనొటికి యీచేద స్తం యా 

యనకు పుట్టలేదు. అది అదృష్ట మనుకోవాలి. లేకపోతే యీయన రచనలు 
యీయనకో పే అంతరించిపోయే ఏ, సంశయం లేదు * అని అన్నది. 

దాసుగారు శః ' చుహూదమనగూర్చి చేయ వాదమిది లు 

ప్రాణదసం నారిశేరిన ము నొజ్జ (వేదవండికుడై న శంకరాచార్యులు) 

వెన్నుని వెయిే పేర్ల ను ధ్రాణవవుల వన తెలివిగల వారికొరశే "కే వేల్పు 

ఎర్రి, కథలు- గాథలు - ద్వితీయభాగము - అనునయం అను వ్యాసము, పు . 665 
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బాస యందు (సంస్కృృతభాష యందు) వివరించెను. జగమునొజ్ఞ వంటి తెలివి 

తేటలు గలవారికేకాని తొలు(బల్కును (వేదమును) పేల్పుచాసయును సరిగా 

డెలియయణుడనేరవు. కాబట్టి పిన్ననాటనుండియు నలవాటుసడిన తెలుంగు మొద 

లగు నాటుమాట లతో. దెల్చినంగాని సగటున. గొంతవర కైన వెన్నుని వెయి పేర్లు 

తెలిసికొ నన లవికాదనియును, _ వేల్పుచాసను వేల్చువాసచేతనే వేల్చుబాసరానివారి 

కెరింగించుట కొరగాని పని యనియును నా నేర్చిన కొలంది నచ్చశే(ట తెనుంగున 

నిట్లు వెన్నుని వెయి పేర్ల వినకరి చేసినాండను", 0 

ఖీ 

మొక్కుబడి ; 

మొక్కుబడి అను ఈ అనువాద గంథమునకు “బుక్సం[గహఃి అను 

సంస్కృృతనామము కూడ నున్నది, పెద్ద లేర్చికూర్చిన మూడు వందలనాల్లు 

(పాంబల్కు పద్దెము ములను దర్వులుగా మార్చి 'యచ్చతెలుంగు పద్దెములచేత వివరించి 

నా(డను' ** అని దామగారు పీఠికలో ఈ [(గంథానువాద "| పజాళికను గూర్చి 

చెప్పిన మాట. అనగా ఈ [గంథరచనలో నున్నవి రెండు |పణాళి కలు. పెద్దలు 

కూర్చిన బుక్కులలో మూకువందల నాలుగు (గ్రహించి, అ బుక్కులను స్వర 

పరచి దర్వులుగా మార్చుట అన్నది ఒకటి. ఆ సంస్కృత బుక్కులను అచ్చతెనుగు 

పద్యములలో అనువదించి వివరించుట అన్నది మరియొకటి. 

దర్వు అనగా దాసుగారి మాటలలోని నిది _ 

'దరువు కొలతవడి యనయిడును. 1-2-4818 రూపులుగ నై దుతీరుల 
రెట్టింస (బడిన యొక కుటుచయక గ్రారము పల్కినంతసే నువు వడియన (బడును. ఈ 

యెదురూపుల వగులలో నే వడికోనై న మూ(డునంతులకు( దగ్గ కిరువదితొ”మ్మి ది 

వంతులకు హెచ్చుకొక సారిగాని రెంచుసార్లుగాని, మూ సార్లుగాని, నాల్లుసార్ల 

గాని చస్వుడుచేయు వంతులన్వినపడని తక్కిన వంతులతో నాటపాటలు నడుపుపని 

దరువనంబడును. 2 

40. వెన్నుని వెయిపేర్ణ వినకరి - వివరణము, పు, నికి 
41. మొక్కుబడి టూకీ వివరము, పు, 1 . 

4న, పెది పు. రి 
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"వేరు చేరురూపులు గల దుర్వులన్నియుం బదికిమించి లేవు. ఈ మొక్కు. 

బిడి (పాంబల్కు పద్దెములు 1_2.8_4.5 వడులలో నెద్దానితోనై న సీ పది దర్వు 

లలో నేదోదర్వుతో "నేర్చర్చంటడి యాయా సద్దెముల కౌయా వకుల యం'కెలకో 

నాయావంతుల మొత్తము న్దెలుపు నం కెలకో నాయాదర్వులు పరౌొ-నంబడెను' * 

అను మాటలవలన "దర్వులన్నియు సదిరకములనియు, ఈ అనువాదములో గూడ 

ఈ పదిదర్వులలోనే చేయబడెనని తెలియుచున్నది. 

దాసుగారు ఈ (గంథమున పదునొకం డు వేల్చులను మూడువందల 

నాలుగు దర్వులలో స్తుతించిరి. 
న్ 

చల్వవేల్పు (వరుణ) అ 41 

వేల్చుజేండు (ఇంది జా 66 

వేకువ (ఉష ఎ 92 

కవలు (అక్వినౌ) ~ 48 

వేల్చుటొజ్జ (బృహస్పతి - 21 

(పొద్దు 'ల్చు (సవితా) - 19 

వేండివే బల్బు (అగ్నిః) _ 28 

వేల్పు (నదీ) _ 19 

కవ (మి|తావరుణౌ) _ 15 

ఎరుకువ (అదితి) య ౦9 

రాయబారము (సరమా) ఆ Il 

ఇట్లు పదునొకం[ు చేవతలకు సంబంధించిన బుక్కులను మాత్రమే 

(గ్రహించుటకు దాసుగారు చేసిన వ్యాఖ్యానమిది ఇ 

“ఒడలంటులు _ చూపురూపులు _ చేవివీన్కులు - నోల్కుచవులు- 
ముక్కు గబ్బులు - ఉల్లము లనెడు పదకోండుదినుసులకో? గదలాడు మైతాల్చులను 

వరుణ; (చల్వవేల్చు) - ఉషః (వేకువ) ఎ ఇం|దః (వేల్పుజేండు = అశ్వినౌ 

(కవలు) _ బృహస్పతిః (వేల్చుటొజ్జ) - సవితా ((పొద్దువేల్చు) - అదితి 
(ఎరుకువ) - సరమా (రాయబారము) ననెడు పదునొకం|డు వేల్పు లేలుచున్నారీ 

కృతి మొక్కుబడి టూకీ వివరము, పు. 
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వేల్పుల నందరిన్లొ నియాడి లో (బర్చుకొ నువారి కెల్ల దమ కోరికల చొవ స్పృన (బతుకు 

హాయి సమకారును, 

సేదము ఉదాత్తము, అనుదాత్తము, స్వరితము అను మూడు స్వరములకో 

(సిద్ధము, [పచయము అను నాల్గవ స్వరము కలదు కౌని అది సిద్ధము కాలేదు. 

దాసుగారు ఈ [గంథమున వేదబుక్కు లను స్వరపరిచిన విధానమిది '“(బాంబల్తులం 

దలి “ని” మెల్లగా, “రి” బిగ్గరగా, “సి ను “నిరి లకు నడువమగా రవలిన్నల్కు 

వలెను. అనగా “ని” అను స్వరమును అనుదాత్తమున ౩ రి ఆను స్వరమును 

ఉదాత్తమునకు, “సి అను స్వరమును స్వరితమునకు సంజ్ఞలుగా నేర్చరచి 

స్వరవరిచినారు. అనగా ఈ (గంథమున “స్క స్కి రి" అను మూడుగుర్తు లే 

వచ్చును, "4 

అనువాద పరిశీలనమునకు ఒకటిరెండు ఉదాహరణములు . 

నిసీస సీస రీన సౌ 

మినీమసిద్య విధ్య వి. 

ట్టి దబుక్కు.ను స్వరపరచి, దీని వెంటనే అనువదించి (వాసిరి. ఆ అనువాద 

నిన్ను దిన్నంగగొల్వ చేరని మమ్ము 

మన్నించుమూానేపు మాపునోవేల్చ! వ 

ఇస్తే మరియొక ఉదాహరణము -_ 

ససీసారీననిసా రి నిసాసారినీ న 

ఉదతా నంకొలితరం బృహాతేః పరతాడం. 

సరీసాసానిసారిసా 

అహహాన్నిం్మద శకంబరం 

44. మొక్కుబడి - టూకీవివరము, పు. 4 
4ర్, మొక్కుబడి టూకీ వివరము 
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ఆనువాద సద సము అ 

మెట్టపై( దెగసిల్లు మేటిరక్కసుని 

మర్టిమల్లాడిన మగచేల్పుతేండ ఫు!లు లీల 84 

ఇట్లు మూడువందల నాలుగు బుక్కు లకు స్వరము కలదు. అనువాదములు 

కలవు, 

దాసుగారు ఈ [గంథమున మంజరి, కందము, ద్విపదలను 'పేర్ణుమార్చి 

వాడిరి. మంజరికి బడి అనియు,  కందమునకు తం|డియనియ, ద్వివదకు 

పై దోడు అనియు వీరి [కొ త్తపేరులు, ఈ కొ త్తపేరులు శ [గంథమునకు 

ముందు (వాసిన “వెన్నుని వెయి సేర్ల వినకరి” [గంథములో నే ప్రారంభించినారు, 

దాసుగారు ఈ (గంథ రచనను గూర్చి చెప్పిన అభి పాయమిది ఎ 

“పాంబల్కులును వొని పల్కు-బడి వివరించు పడీకట్ల న్నియు నటుండ(గా 

నూయి యచ్చతెలు(గు మొక్కు బడియొక్క యల్లి క నా తలంపులి చవి మరిగిన 

చదువరుల న్టనియింప(గలదని నానమ్మకము.” 46 

ఈ గంథము దాసుగారి వేద వై దుష్యమునకు, శారీర శాషస్త్రశ క్రిక్ అక్షర 
రూపము. డ్ 

తల్తి విన్కి_ 1 

తల్లి విస్మి. అన తల్లిని గూర్చి ఏనుట, . ఇది లలితోసహ| సనామములకో 
య య 

ఉపాసన విద్యలలో ఉత్తమోత్తమమైన విద్య లలితావీద్య. ఈ లలితాసరదేవకో 
పాసనమును (|శ్రీవిడ్య యనియు) అందలి (ధాన పతీకమునకు “శీచ కము" 
అనియు అనుట సం|పదాయను, ఈ (ీవిద్యోపాస న మునకు కాన ప్రమాణ 

46 మొక్కుబడి టూకీవివరము , పు. 6 
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_గంథము “గుణనికా' రూపమునగాలి లలితాసహ సనాను _గంథము, ఈ లలితా 

సహ సనామములు నూటఎనుబది రెండు శ్లోకములుగా ద్రహ్మాండపురాణాంతర్గతములు, 

ఈ సహస్రనామ [పాశ స్యమును [బహ్మ[శీ ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్ర్రిగారు 

వివరించిన విధానము. 

“శివ_విష్ణు (రామ. కృష్ణపహయ్యగివ) - గణపతి. అంవీకా (లక్ష్మీ, సరస్వతి 

నూర ్ యదేవతాసహ సనామ రూపములతో బెక్కులు గలవు, వీని యన్నింటితోను 

(దికృ్ళతమగు “లలితారహస్యనామ స్రో తము" ఉత్తమోత్తమమైన దని చెప్పవల 

యును ఈ (పశ స్తే “తానా ముత్తమం (వతం అను సుతి నంటిది మా[తము 

గాదు. ఏల యనంగా మిగిలిన సహ సనామములలోని ౩ పదములన్నియు తత్త గ్రైవతా 
నామ పర్యాయములు, దేవతాసామాన్యరూప బోధకములు, దేవతావిజయనూచక 

ములు, భక్తానుగహ (పతిపాదకములే యగుచున్నవి, కాని యీ లలికారహస్య 
నామము లట్లుగాక “శ్రీమాతాి యను తొలినామము మొదలు “శీళివా శివళ "కె కెెక్య 

రూపిణీ లలితాంబికా” యను తుడినామము వఅకును గంభీర బహుగహస్యార్దభావ 

ములతో వెలయుచు వ్యర్థమగు ప సదముగాని వర్గముగాని యెందును గానయడక సూత 

లై లికోం [బకౌశించుచున్నవి. ఒక్కొాక్కనామము ఒకొక్క. మహాభాష్యమున 

కర్ణమై యొస్పును. ఈ నామగాంభీర్యమును బరిశీలించినచో వాస్తవముగా వాగ్దేవ 
తలు జగదధిస్టాాతి యగు వరదేవతనెట్లు స్తుతింపవలయునో యే స్తుతించినవని 
విద్వాంసులకు( దోంచును. [(పతిసదము గూడ సామాన్య జనా వబోధ్యమగు వాచ్యార్థ 

మునేగాక, లక్ష్య వ్యంగ్యార్థములను బహుభంగుల టో ధించుచుంగును. యథార్థ 
మును డెలియ( జెస్పవలయునన్నచో వేదిచతుష్టయము నందును చెలియంజెప్ప! 

బడిన విషయజాతము నంతను సం|గహరూవమున సార్థమగు నూటయెనుబదిరెండు 

శ్లోకములతో వాగ్జేవతలు గానము చేసినవి, అట్టి యద్భుతవాగు దర్శనము వాగ్డేవ 

తలకే చెల్లి నది. అది సామాన్యులకు ఎంతమాత్రము అలవికాదు. కావుననే జ్ 

నామసాహ | స్రపాఠమును గావించినవాండు ఆజన్మమునే తన తుదిజన్మ ముగా6 జేసి 
కొన(జాలునని” అని పూర్వము చెప్పంబడినది, * 247. 

గారు ఈ నామములను _ కూర్చినవాడు సామాన్యుడుకొడన్ని మహావిజ్ఞాని 
యని చెప్పినారు. 

47, తల్లివిన్మి - తొలిపలుకు, పు-6 | 



చినిన 

"ఈతల్లి వయిపేర్లలో. దక్కిన వేల్చు సలురకనుల వెయి పేర్ష్య యందు 

వచ్చిన పేరు సింగరాకుంటయు, నదుకు పొల్లుమాటలు లేకుంట వలన. పేలు క్ నె 
నుడుల సీతలి వెయిపేర కూర్చిన మాటలలువా6 "దెంతయు' న్నొగడ (దగు నీద 

(a) aa) Ca 

(వజ్లాన్సి, 5 Hg} 

దాసుగారు వారి అఆనువాదమున మొదట సంస్కృత నామము లిచ్చి తరువాత 

సామార్థమునుు నామవివరణమును |వాసిరి. ఈ వివరణము ఒక భాష్యమువంటిది. 

మచ్చునకు కోన్ని ఉదాహారణములు = 

నినా : ముక్కొ_౮టి తానెయోొ ముద్గులగుమ్మ " 

పెం దోప నిలువగు వెలిదొరరాణి 

ఎల్ల ప పుడున్మంచియే సల్సు 'జేల్పు 

వంచపాల్మగవాండు పగడవంతు చెవి 

వగషమేనెల తొలు వలిగట్టు పట్ట - నామము కీల 

భనానీ ; ముక్కో-౦టి కంతు బాములంాచు పడచు 

పునుక తాలుపునంటు ముద్దులగుమ్మ 

లావున నింగినేలల చేలుత ల్లి. 

ఏ'ల్లేడలన ంచియేస లు వేలు AY 

వరపుల వం బెండ్లు (బ్రతికించు జే చె ఎ 112 

_శర్వాణే: మొగలు వితీయయి యిమ్ము సల్పువేల్చు 

. నేలనిల్వగు వేత నలకాల్సురాణి = 124 

సర్వమంగళా వెల్ల -కులుల విలువే గట్టుపట్టి 

అడీయనికెపుడు లగ్లరించు శేల్పు - 201 

48, తల్లివిన్కి - మట్టు అను దాసుగారి వచనపీఠిక, పు. .5 



శని 

పార్వతీ ౩ చలిమలి తొలుచూలు సామికిందల్లి 
ఎ ల్లీడింగరులగ్ఞుక్కి-౦చు వేల్పు 247 

పరా: అన్నిదిన్నుల వెలుపల నలరు "తెలివి 

బొడ్డులోనా నాపయి డెందము, మెషతయవకి 

బలు తెజింగుల వెల్వనుపల్కు- నిలు 

వరఫవులన్హా యిగాం బలికించు వేల్పు - శ67 

శ్రాలా 4 తొమ్మి దేడుల యాడు 'తులకించు పడుచు 

ఎల్ల పన్నికకుం దాచే తొలినిలువు 

. డింగరు నాటలాడించెడు వేల్పు - 96% 

లలితాంపికా : అన్నిదిన్పులమించి యాటాశుపడుచు 

లాలించి యడియకు లగిశుత ల్లి 

కోర్ము.. లన్నిటి కెల్ల గుబ్బిలినిల్ల 

నింగనేల లివి తానే యగువేల్పు 1000 

ఇటువంటి ఉత్తమ్మగంథమును (ప్రతిసామాన్యుడు వివరించుటకు యోగ్యుడు 
కాడని ఉండవలసిన యోగ్యతలను వివరించినారు, ఆ మాటలివి . 

“నింజారు నోరిమి సెబ్బరికంబు 

మాటనిల్క-డతన్వి మంచినడువడీ 

గుండెవిగువు కల్చుగోలుతనమ్ము 

తాళ్మీ దొజఅలోబోని దక్శ్కేలు (బతుకు 

అవిటులం౭వి దుల నరగడంబులను 

నొప్పంచ కెప్తుడు (న్ఫోచెడినేప్ప 

జంజాట మెడలి క ఫిచమెడసీ మిగుల 

నడంకువతోడుత నందరిపట్ల . 
నడుచుచుష దాగక నంజుడు తినక 
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చదునవుగోటున 'దెగసాంగక పనికీ 

మాలిన కోర్కులంబడయక లేని 

పోని తలంపుల 6 బొరయక తనకు 

గలదాని తో డుతన్షడుందన్వింబొంది 

పాటించి మైనంచి పాటున కోర్చి 

కరాడుగుత్తలు కకూర్చుకొనీ తోటిపాటి 

వారలతో:గూడీ వంతు పంచుకొని 

(కుంగుసా "ంగులు మానుకొని శేపుమాపు 

లిమ్ములఃగుడు నాడే త ల్రీప్స్క్- 

షిడియ తో6 జాటదగిన మునకాడుి 

దాసుగారు అనువాదమున ఎక్కువగా చెండును (మంజరీద్విపదను) [గహంచి 

నను, అక్కడక్కడ సీసము, కందము, గీతమును గూడ [గహించినారు. 

అనువాదమును ఇట్లు నాటుతెనుగులో చేయుటకు వారు చెప్పిన కారణమిదీ_ 

ఎల్లనుడులకుం బెళ్లే కుటిమాట 

యని జాటిణెెపి ద నందటి కీటులీ* 

కర సోటుతేనుగు అనువాదను ఎవరికి ఆర్థమగును? అని [పశ్నించువారలకు 

దోసుగారి సమాధాన మిది- 

“చదువు (పోయ(గల్లినమేటీచదువరి కేరేశేగాని, సంతకము చేయ(జొలని 

ములచలకు( గాదుగా. _నాటుతెలుగు పలుకు చవి తేలిసిన వారికేయోనో తలి ల్లి విని 

చవి గొల్పుగోక. నో యిలు వేల్ను తేలుగు చదువర్ల హాయిగా ( జెక్కేందైల వసతు 

లొసగి కాపాడుగాక"?! 

నం. మమల ము లట 

కర్ణ తల్టివిన్మి = కుదురు. పు క 
50. " పెద ” పు, 1 

ర్1. 'తల్టీవీస్కీ మట్టు పు ర్ 



ల్రైన్లిక్సె 

పార్వతీ ; వశలిములి తొలూమాలు సామికి(ద ల్రి 

ఎ ల్రిడింగరులగక్టుక్కి-౦చు వేల్పు 247 

ఫరా : అన్ని దిన్ఫుల సెలుపల నలరు తెలివి 

బొడ్డులోన నాపయి డెందము, మెదయెస 

బలు తెజింగుల వెల్వడుపల్కు- నిలు 

వరవులన్హా యిగాం బలికించు వేల్పు - శ67 

శ్రాలా; తోమ్మి చేడుల యాడు 'తులకించు పడుచు 

ఎల్ల పన్ని కళకు దాచే తొలినిలువు 

. డింగరు నాటలాడించెడు వేల్పు - 96% 

లలితాంపికొ : అన్నిదిన్పులమించి యాటానుపడు-దు 

లాలించి యడియకు లగిడుతే ల్లీ 

కోర్ము... లన్నిటికెల్ల గుబ్బిలిపిల్ల 

నింగినేల లివి తానే యగువేల్పు 1000 

ఇటువంటి ఉ త్తమ]గంథమును (పతిసామాన్యుడు వివరించుటకు యోగ్యుడు 
కౌడని, ఉండవలసిన యోగ్యుతలను వివరించినారు, ఆ మాటలివి = 

“నిండా రు నోరిమి నిబ్బరికంబు 

మాటనిల్క-డతన్వి మంచినడువడీ 

గుండెపిగున్స కల్చుగోలుతనమ్ము 

తాలి దొజంగబోనీ దక్కో_లు (బతుకు, 

అవిటులంబి మైల నరగడంబులను 

నొష్పంచ కెప్తుడు (న్ఫోచెడినేప్ప 

జంజూట మెడలి ఫీచఛమెడసి మిగుల' 

నడంకువతోడుత నందరిపట్ల . 
నడుచుచు[(డాగక నంజుడు తినక 
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ఇక ఈ శాస్ర గంథదులల్లో ఇపుడు లభించునున్నవి ఇవి _ మన్కు 
మిన్కు, _సీమపల్కువహి, జగజ్జో్యోతి, పురుషార్గసాధనమ్, దశవిధరాగనవతి 
కుసుమమంజరి. వీనిలో ఒక్క పురుషార్థ సాధనముతప్ప తక్కిన నాలుగు ముది 
తములు.. 

మన్కి మిన్కు- : 

'మన్కిమిన్కు.” అచ్చతెనుగుభాషలో |వాసిన శాస్త్ర గంథము, మన్కి అన 

 అయువు, మిన్కు అన వేదము, మన్కిమిన్కు అన గా ఆయుర్వేదము. ప 

విజయనగరము నందలి ఆదిభట్ట నారాయణదాస అము[దిళ[గంథపచురణ 
సంఘ కార్యదర్శియైన (శ్రీ వసంతరావు ,బహ్మాజీరావుగారు ఈ 'మన్కిమిన్కు" 
(గ్రంథమును 1981 లో [పచురించుచు “తొలిపలుకు? లో వ్రాసిన _ “శ్రీమదజ్డాడాది 
భట్ట నారాయణదాసుగారు వేదములు, స్మృతులు, అష్టాదశ పురాణములు సరిశీలించి, 

జయుర్వేధము గురించి |వాయబడిన విషయములు సేకరించి, అచ్చశెనుగులో 

“మన్మిమిన్కు.' యనుపేరుతో రో గలక్షణముల గురించి, మందులు తయారుచేయు 

టకు నుపయోగించు ఓషదులు గురించి యొక పెద్దగంథము రచించినారు. అందులో 

నొకభాగమైన “కుదురు [పచురించగలిగితిమి. “కుదురు? అను ఈ |గంథములో 

అధర్వసంహిత, తె త్రరీయారణ్యకను, బుగ్వేదము, ఐతరేయ బాహ్మణము, 

ఛాందోగ్యోపనిషత్తు మొదలగు వానిలో నాయుర్వేదము గురించి చెప్పబడిన విష 

యములన్నియు. విథరించబడినవి.” అను వాక్యములవలన దాసుగారు ఆయుర్వేద 

విషయములను ఒక పెద్దగంథముగా (వ్రాపిరనియుు (ప్రస్తుతము ముద్రితమైన 

“మన్కిమిన్కుు” అ పెద్దగంథము నందలి యొకభాగముము మాత్రమే యనియు 

తెలియుచున్నది. = 

 మ్ముదితమై (ప్రస్తుతము లభించుచున్న తొ ౦బిదీనాలుగు పుటల ఈ (గంథ 

మున తొమ్మిది విభాగము లున్నవి _ 1. కుదురు, 2. సర్వ విద్యా సారేదశమః 

. సంవుటః,: 8. అధర్వసంహితనుండి - 4. త్రై త్తరీయారణ్యుకమ్ము 5. బుగ్వేదీయ 

నలై త్తరీయారజ్యకము,. క. ఐతరేయ్యబ్రాహ్మణము, . ?. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు, 
8. అడర్వ సంహిత “ఎ మందుల్సు . 8. యజారే ప్రదము - ముందులు. ' 



తిని? 

మొదటివిభాగమెన “కుదురు పదమూడు పుటల విషయము. “కుదురు 

అనగా పీఠిక. 

'“తొల్బలు్కూలు (వేదములు), తల(పులు (స్మృతులు), పాత ముచ్చటలు 

(పురాణములు) మొదలగు పదునెనిమిది చదువుల (అప్టాదళ' విద్యల) నెల్ల బాగుగా 

నరసి యందీ మన్కి. మినుు_ నురించి చెప్ప(బడిని వేల్పు నుడువులనే నాతెలిస్వి 

కొలంది నేనీ నాటు తెలు(గుమాటల న్వెల్లి డించినాడ ను.” 1 

అను “కుదురు [పారంభవాక్యమువలన దాసుగారు వేదములలో, స్కృతు 
లలో, అష్టాదశపురాణములలో సంస్కృత భాషలోనున్న ఆయుర్వేద విషయములను 

బాగుగా పరికో ధించి నాటు తెలుగులో (వాసినట్లు స్పష్టము. 

ఈ పీఠికలోగల అనేకాయుర్వేదాంశములు గరుడపురాణములోనివి. తల్లి 

గర్భములో | పవేశించినది మొదలు పుడమి తల్లి గర్భములో కలయువరకు గల 

జీవుని జీవితమును చెప్పిన విధానము. 

'తా(జేసికొన్న పనియంటు _[కర్మానుబంధము] చొప్పున మేనితాల్పు' 
[శరీరధథారి] పుట్టుపు నొందును .... విత్తనము [శుక్లము] ఎక్టువై నచో ' మగ 

వా(డ్కు నెత్తురు [కోణితము] మిక్సి లి యయున నా(డుది, నెత్తురు విత్తనములు 

రెండు సా(ాళ్ళగునెడల అన్నగళ [షండుదు] పుట్టను. బిక్కనాటికా నెత్తురు. 

విత్తనములు చూలాలికడుపులో ముద్దకట్టును. అయిదునాళ్ళకు బుడగ 'అగున్పు. 

పదునాల్గవనాటికి గాలి, కిత్తి, శెనుడలు [వాత పిత్త శ్లేష్మములు] కలిసి చియ్య 
[కొవ్వు] అగును, ఇరువదినాళ్ళకు గట్టినంజుడు [ఘనమగు మాంసము] 

అయి తలి లి కడువులోని మెతాలుపు వరుసగా ముదురుచుండును. ఇరువదై దునాళ్ళ 

కలపు (బలము), లావు [పుష్టి] తో నుండును. ఒక్కనెలకా (గానే నింగి, గాలి, 

డిగ్గి, తడి నేలల యోజను [పంచభూతత్వ ము] దాల్చును .. . శెండునెలలకు' 

అంట [త్వక్కు], నెత్తికొవ్వు [మెదడు] పొడమున్లు. ఎముకల: యందలి 

నేయి [మజ్జ], ఎముకలు మూ(పనెలలకు( గలుగున్సు. తలవెం్యడుకలు, (వేళ్ల 

నాల్గవనెలకుు .బుట్టును.  అయిదవనెలకు వీనులు, ముక్కు. బోర [గుండె] 

కొచును.. గొంతు కన్నము, కడుపు. .ఆరవనెల శేర్పడును. ముడ్డి మొదలు 

ఏడవనెల కొదవును. మేను, మేని వంతులు [అవయవములు] ఎన్మిదినెలలకు 

1. మన్దుమిన్గు - కుదురు, పుు.1 
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జూలు నిండారును. ఎన్మిచినెలల పిమ్మట 'దలి లి కడుపులో నుసురు [జీవుడు 
మాటిమాటికిన్షదలాడు చుండును. తొమ్మిదవనెలకు( గందు [శిశువు] ముదిరి 

గట్టిపడును . .. తీల్మ కిందుగా మొదట మూతి పిదస కాళ్లు వచ్చునట్లు కడుపునుండి 
గాలి కందున్లాగుచుండును. మో(కాళ్ళవై ప పుల నేలవ నుంచుకొని కడుప్పులో( బావ 
సెరుంగుచురడును. రెండు బొటమన (వేళ్లు శెండు ముదుకులమీ(ద న్ముడుముల. 
(క్రిందన్షక్కి న కై గవవేళ్శనడుమ న్గన్గవన్ముక్కు నుంచుకొని యీ తీపగా నాడు 
దాని కడుపులో నిరవుకొని మైతాల్చు వరుసగా నెదుగుచుండును. ఎముకలవలన 
గట్టిపడును. తిండి తాగుకులచేత | బతుకుచుండును. తల్లి బొగ్గు చేరిక మాతాకు 
నరము [అప్యాయిని] చేతన్హుట (బడియుండు తలి ల్సి పేగు "కన్న మందిరికికొని 
మెల్ల మెల్లిగా. |గిందికి జాణిసడును. తల్లి తిని (తాగిన కూడు నీళ్ళన్నట్టి యాఫే 

కడుపులో. మేను పెంచుకొనుచు అన్ని వై పులన్నలంగుకు పడుచు బెరుగుచుండును, 
తానిదివరకు గొన్న పెక్టు, పుట్టువలన్లన్న మేల్కస్తుల మంచిచెడ్డలు) న్గూర్చి 
తలపోసికొనుచు (బతుకు పై రో(తపడుచుం కును, కగుపునుండి వెలువడినకోడనే 
నా మునుపటి పుట్దువులిందువలె తస్సుపనుల(జేయక తిరిగి పుట్టిచావని తెన్నున 
నడిపించి మంచిపనులే కావింప(దలకొనెదను. ఈ తీరునం దలి రి కడుపులో నున్న 
మైతాల్చు తొల్లి ంటిలెక్ట_ కు మికి క లియెన పుట్టువులందెల్ల తెరయగులం దాంబడిన పాట్లు 
తలంచుకొ నుచు దరి [కాలము] గడచుచున్న కొలంది న్మూతి క్రిందుగా( దిరుగంబడి 
తోమ్మిదిగాని ' పదిగాని నెలలు నిండినపిమ్మట న్ఫురిటిగాలిడే( వీనుకి (బడుచు( పైకీ 

(దోయబడుచు నొగులుచే వనరుచు, పుట్టినకోడనే సై సరాని సొమ్మగాని నే నేలను. 
డిన వెంటనే. పై గాలితాకు నూపిరాడ చెలివిగాని హాయిగా. నుండును. అంతట నా 
యుసురు తాల్చు న్చెరుమాళ్ళ గారడము [దై వమాయ] తను (గమ్మంగా. సద్దానికి 

లోనై. తన శెలివిన్లో లుపోవును. ఎరుక(దొరగి. మూడేండ్ల లోపున జంటపాపయై 
యెన్మిదేండ్ల యాడువరకం జిరుతయై, కోడెమై, ముసలియె, చచ్చుచు స్టిరిగి 
పుట్టుచుండును. 

ఇంకను ఈ “కుదురు? ఆను విభాగమునందు. మగవాని నుదుటిపై నుండు 
గీతలనుబట్టి ఆయుఃపరిమితి స్త్రీపురుషుల అంగములనుబట్టి లక్షణములు, వివిధ" 

రత్నములను ధరించుట వలన కలుగు ఫలితములు, స, అరోగ్యనూ శ్రమలు వె మొదలగు 
అనేకాయుర్వేదాంశము లున్నవి. ౨... ఓ, 

2. మన్ధి మిన్టు కుదురు, పు; న, శక గ్ర 
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'శన యొడలే యన్నిటికాసరా (భాజనము). మేనిగ్గాపాడకొనుట'కైె మిక్కిలి 

తలకొనవలయును' _ అని యొడలు నిలుపుకొనుట చాలముఖ్యమని చెప్పుచునే 

ఒడలినుండి [ప్రాణము వెడలులోపల మేలుచేయుట కలవాటుపడవలె నని వారు 

చేసిన హితోపదేశ మిది _ 

“గాలిన్హుట్టచుట్ట వీలగును, మింటిన్ముక్క_లచేయ వలనుపడున్ను ఆలలన్ముడి 

నేయ వచ్చును, ఉసురును ((పాణమును) నిల్చుకొని పూనిక హోదా పనికిరాదు. 
అర్ ఇ బ్ శ an సాద ఇ 

తరిచత నేలకాల్చ (బడుచున్నది. ఎల్చులయి ల్లు (మేరువు) కాల్చి (బడుచున్నచి. 

కడలినీళి ౦కింపంబడుచున్నవి, యొడలిమాట చెప్పనేలా? * 
na) 

కుదురు (పీఠిక) తరువాత, దాసుగారు (ప్రాబీనములై న చేదములి నుండి, 

స్మృతులనుండి, అష్టాదశ పురాణములనుండి అనేకాయుర్వేదాంశములను సేకరించి 

వివరించినారు. మచ్చునకు కొన్ని _ 

“ఓ తెగులుగొట్లా (ఓ రోగీ1 ) సీ గుండెజబ్బు నీ పచ్చ తెగులు 

(కామిలాది రోగకనిత శారీర హరిద్వర్ల ము), ఈ రెండు తకెపుళ్ళన్నగటిరేండు 

(సూర్యుడు) చురుకుటెండపో (గొట్టున్లాక. ఆవు నెత్తురిని దీసి సీ యొడలి కెక్కించి 

నీమేని మంచి యెఠుపు తభ్కృ- న్చుట్టించెదను.. “అను నూర్యముదయతాం .... పరిత్వా 

లోహితై:ః' (పు. 82) 

“తెల్ల పొడల యులుపున్నోగొట్టుటతై మాపులనుబట్టి పెరుగు గుంటగలిజేరు 
(భృంగరాజము), పసపు (హరిద్ర), పెద్దపా(పర (ఇం|దవారుణి), నల్ల వావిలి 
చెట్టు, నల్ల గోరంట, సీలిచెట్టు ఈ దినుసుల పసరావుపేడ పిడకలో( గలిపి 

నెత్తురుచిమ్మువరకా బొల్లిపొడలకు. బూసి [ప్రాముచున్న నెరిసిపోయిన తలివెం[డు 

లక్కు గూడ (బట్టించిన యెడల న క్రెవుచ్ల రెండున్మాసిపోవును (నక్తం జాతస్యోపదధే) 

(వు. 82, $3). 

ఈ |గంథము నందు రకరకములై న మం|త్రములు కూడ కలవు. 
మచ్చునకు కొన్ని _ 

త, మన్కిమిన్కు - కుదురు, పు, 12 
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(స్రావ శీకరణమంత్రయు అః 

వల మితావ నుణ వృాదళ్చిత్తా న్యస్యతమ్ 

అశక్లై నామ్మక్రతుం కృతా వృుమైవ కృణుతంవేే పు, 4కి 

ఓ మ్మాతావరుణులారాః ఈ చెల్వయుల్లము నుండి తెలివిన్నో(గొట్పడు. 
పిమ్మట మ మంది చెడ్డల నువ్తంపంజాలక నాకే లోకువ కానిండు. 

పామువుం తము కో 

దిదిర్జీ మహ్యం వరుణోదివః కనిర్వచోభిర ర్నిరిణామి కేవివన్ 
ఖాతమఖాత ముతన కమ్మగ భ్మి వధన్వన్ని జజూనతే వివమ్ 
లిగేచ విలిగిచ వీతాచ మూాతాచ 

విద్యవః సర్వతో బంధ్యరసాః కంకరిష్యుథ 

ఉహహాలాయ దుహితా జా ర దాసం 

పతం కం దృదుసుణాం సర్వసామర సంవిష 

ఈ మూండు మిడియల( (మం[తముల) జెప్పుచు( బాము కరచినవాని జుట్టు 
ముడిశేసిన యెడల నెక్కడనున్న చిలుము (విషము) అక్కడనే నిలిచిపోవును" 
తేనెటీగల నిస్పచెట్టు మొదటనున్న పారి (మన్ను) కలిపి నూరి నీళ్ళలో (గలిపీ 
్రాగింపవలయు నన్నిరకముల చిలుములు (విషములు) పోవును (వు. 48). 

అసాధ్యవ్యాఘులక మంతము - 

వీయమగనో షసధినాం పీకుభాం వీర్యావతీ 

అజకృంగ్యరాటక లీశ్లశ్ళంగీ వ్యృవపతు 

_యోగిరిష్వజాయ ధా పీళుధాం బలవ _త్తమః 

కునే. హితక్మనాశన తక్యానం నాశయన్ని తః 

అను మంతరము (మంత్రము) చేశ మంది చెంగలికో్టు (కుష్టము ) దంచి 
పొడిచేసి యావెన్నలో6 గలిపిన ముర్షన్గాళ్ళ మొదలుకొని నె త్తివరకు న్ఫిందినుండి 
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మీ(దికి( దెగులుగొంటు (రోగి) మేని పె రాసినయెడల నజు(డెవులు (రాజయక్ష్మము), 
పులుము (పెద్దరోగము), మొదలయిన గడ్డు తెవుళ్లు (అనాధ్యవ్యాధులు) చప్పున 

మ్లుదిరిపోవును (పు. శ). 

కత్తివలన కలిగిన గాయములు క్వరగామాను మర్మ తేము ఎ 

రా(తిమాతా నభః పితార్యమా లే ఆవీతావముహా; 

నీలాచీనామువా అనీసాడేవానామనీ స్వసా. 

అను మిడియ (సూక్తము) చేత మంతరించి (మంత్రించి) లత్తుక (లక్క) 

కలిపి మరిగించిన యావుపాలు |తాగించినయెడల కై దువ వలన( బడిన కాయములు 
దబ్బున మాసిపోవును' [ప. 17. 

ఈ (గంథము నందు రకరకములై న తాయెతులు వివరింపబడినవి. మచ్చున 
ణా FR) 
వ్ డట 

భూతభవిమ్యద్య_రృమానములను శెలినికొను తాయితు _ 

అపళ్యతి (పతిపళ్యతి పరాపశ్యతి పశ్యతి 

దివమ న్తరి శుమాచ్ భూమిం సర్వం తద్ డెవిపశ్యతి 

ఓ యేళికాః తెల్ల జిల్లే డు వెరు గల తాయెతా! నినా సైల్చినవాండు నింగినే 
లందు జరిగినవి, జరుగుచున్నవి, జర(గ(బోవున వెవ్వియైన వనులెల్ల ( దెలిసికొని 
యన్నియు నెరు(గ(జాలినవాడై యే వెరపున్నొందంబోవడు. (పు. (0) 

వాజీకరణ (వక్రీయకు సంబంధించిన యొక చిట్కా. - 

యాత్యాం గర్ అఖస దేవపణాయ మృత(భశే 

తాం ఈ్యావయం ఖనామస్యోషధిం కేసహర్ధ రణీమ్ 

వెల(గచెట్టు వేరు తవ్వితీసి నూరి పాలలో, గలిపి మరిగించి, "యా చిక 
పాలు (్రాగిన (వేంలర్వోయిన మగగురి [గ్నము] బిగిక గిలి మిక్కిలి 

గాని 
దక 
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ఇటు ఈఈ గంథను నందు మానవునకు మిక్కిలి యుపయోగకరముశె న 

అనేకాయుర్వేదరహ స్యములు గలవు, 

ఇది చొల విలువైన పుస్తకము. శః (గంథము అ స్పవ్య స్తముగా ము|దింస 

బడినది, ఈ |గంథముదణమును గూర్చి శ్రీ మిన్నకంటి గురునాథశర్మగారు 

అన్న పల్ములివి - 

“ఇది నాటు తెలుగు. పై (గా మంతములు,. ఇవి యెవరికి నర్ధముకావు, 

కాన నచ్చువేయించుటలో నెంతయో జాగ త్తపడవలసి యున్నది. ఇందొక మంత 

మున కింకొకదాని తాత్సర్యము పడినది. "పేరాల విభజనలో ఆ తార్మారు జరిగినది. 

అందువలన పు స్తకమంతయు తప్పుగా పడినది. దాసుగారు ముందు తాత్సర్యము 

[వాసినదానికి (ప్రమాణముగా నామం[తము నిచ్చిరి. అచ్చులో మంతము ముందుండి 

తాత్పర్యము దాని నానుకొనియున్నది. ఇది పెద్దతప్పు, మం|తము లందును 

అచ్చుతప్పులు గలవు. _పునర్ము[దణమందు తప్పక వీనిని సవరించుకోవలె 

మరియు కొన్నితావుల మం|తము (వాసి దాని తాత్సర్యమును (వాసిరి. అట్టివియు 

గలవు. కుదురు అనునది పీఠిక, ఇది |పధాన గంథముగా నచ్చుపడినది. అదియు 

సవరించుకోవలె, 5 

ఈ గ్రంథము దాసుగారి వై దికిపాండిత్యమునక్కు ఆయుర్వేద విజ్ఞానమునకు 

ఉదాహరణము, 

నీముపలుకువహీ : 

సీముపలుకువహి యను (గంథము నాటుతేలుగు పలుకుల నిఘంటువు. సీమ 

పలుకు అన నాటుతేనుగు. వహి యన గంథము, ఇది శబ్దశా_స్ట్రగంథము, 

సస్తుతము ము దీంపబడిన సూటముప్పదిరెండు పటల [గంథము నందు 

“ఆ నుండి ‘కందు వరకు మా|తమే కలదు. నారాయణదాస అము దిత గంథ 

[పచురణసంఘ కార్యదర్శి అయిన శ్రీ వసంతరాపు [బహ్మాజీరావు గారి పీఠికలోని 

'సభుత్వమువారు చేసిన ధనసహాయముకో సీమపల్కువహి 'మొదటిభాగము 

(పచురించగల్షితిమి. [పభుత్వమువారి సహాయముకోను, పజల అదరాభిమానముల 

కోను అదిరకాలములో పూ ర్లీకయగలమని విశ్వసించుచున్నాము.” 

క్. శ్రీ ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వతనీరాజనము, పు. 516 
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అనుమూటలవలన దాసుగారు ఈ నిఘంటువును పూర్తిగా (వాసినట్లు అర్హ 

మగుచున్నది. మిగిలినభాగము విజయనగరవా స్తవ్యులై న (శ్రీ పేరి నరసింహశాస్త్రి 
గారియొద్ద కలదని తెలిసినది. ఈ నరసింహాకున్తిగారు ముదితమైన మొదటి 

భాగపు అచ్చు పతిని సిద్ధముచేయుటలో సహకరించినవారు. 

శః [గంథమునకు దాసుగారు “కుదురు అనుపేరుతో గొప్ప పీఠ్రకను (వాసిరి, 

ఈ పదువె దుపుటల పీఠిక దాసుగారి భాషా పర్మిశమను భ| దపరిచిన “పేటిక, 

ఈ పీఠిక యందు సంస్క్భతపదములవళె నుండు నాటుతెనుగు పదములను, 

సంస్కృృతమునందు నాటుతెనుగునందు ఏమా[ తము భేదములేక కన్పడు పదములను, 
పారసీమలక నుడులని [భమపడిన నాటుతెనుగు పదములను, తద్భవములని పొర 

పాటుపడిన నాటుతెనుగుపదములనుు నాటుతెనుగని కాదని చెప్పిన పదములను 

పట్టికలుగా కొన్నివందల యుదాహరణములను అకారాది కమమున |వాసిరి. ఈ 

పట్టికలను చదివి జీర్ణముచేసికొన్నచో నెవడై నను పండితుడు కాగలడు, 

వేల్చునుడి [సంస్కృతము] వలె కన్నడు నాటుపదములు కొన్ని_ 

అంకము _ అంగము _ అరి _. కంకణము _ కంటకము _ కలాపము _ 

కాయము _ కుసుమము _ కోదండము _ గగనము _ గాము _ గురువు... చుంచు 

తన్వి - తరుణము _ తోయము _ నామము - నికటము - వసతి - వారము - 

సంగ్రుతిందు _ _ సీమ, మొ॥ 

ఇవి దాసుగారు ఇచ్చిన మూడువందలతొంబదియైదు పదములసట్టికలో కొన్ని 

మాతమే. ఈ పదములకు నాటుతెనుగుభాషలో కూడ అర్హములున్నవా? అని 

పించును.  వీనన్నింటికి దాసుగారు వారి నిఘంటుపులో అర్థముల నిచ్చిరి, 

“పారసీమలకనుడులు [పారసీకము, ఉరుదూపదములు] తెలియక గుడ్డెద్దు 

చేనున(బడినట్టుల  దాముకూడ. నుడువుల యానెరింగినవారివనే తాము పన్నిన 

తెలుగుపలుకుల పట్టీలో గొన్ని నాటునుడులని శే ల్చు నుడిమార్చులని (వాసినవి 

అని చెప్పుచు వారిచ్చిన పెన్ష పట్టికలోని పదములు కొన్ని - 
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అంగి _ అంగూరు _ అందారి _ అత్తరు - అసలు _ కయిజారు _ కవృలు 
కిటికీ _ కురిచీ _ జముకాణము _ జరీ _ జలతారు _ జిరాయితి _ దస్త్రము _ తరాజు 
తరాసు _ దీనారము _ నమాజు _ పంచాయతి _ పాదుసా _ మతాబు _ మసీదు 
స్నస్తరు _ మస్తు _ మొలాము _ రుమాలు - రూపాయ _ సేవాసు_ స్వాం - 
హజారము, మొ॥ 

ఈ పదములన్నియు అన్యదేశ్యము లనిపించును. వీనన్నింటికి నాటుతెను 
గులో అర్థములు చెప్పిరి. 

“వేల్చునుడుల నుండి పుట్టినవవి తబ్బిబ్బుగా మార్చ(బడిన యీదిగువ వె C 
డించిన నొడువులన్నియు నోజగా న నాటుతెలుగులే" అని చెప్పుచు వారిచ్చిన వందల 

పదముల పట్టికలో నివి క కొన్ని - 

అంకె _ అందియ - కంబము _ క్ర త్రెర అ కద్బిము = చాగము _ పగ్గి 

మండపము _ మందసము _ రాకాసి _ రాణీ _ రాతిరి _ విద్దియ - విద్దె - ఏన 
వేసవి _ సిరి _ హత్తి - హితవు, మొ॥ 

ఇస్తే “నాటుతెలుగని” కొందరు కాదని కొంతమంది వేరువేరుగా బేర్కొన్న 
తెలుగుపల్కులు, వేల్చ్పునుడి జ్ జోలి యిసుమంతయు న్లేపన్నప్పటి కెద్దియో పగడ 

(వాయిపోల్కి యున్నా లు నాటుతెలుగు మొదలగు లా(తిపలు_ లెల్ల" వేల్పునుడి 

నుండి పుట్టినవనియే కాముగూడ జదువరులనిపించుకొ నుట3ై (గుడ్డిగా నొండొరుల 
న్వెంబడించు బె బొప స్పండ దుడ్డు లాగుకొను వెరవున;, దమ పన్నిన వహులన్దేర 
వడిన నుకులు" అని రెండు పెద్దపట్టికల నిచ్చిరి. 

దాసుగారు ఈ సీమసలుకువహా (గంథపీఠికలో [కదురులో ] ఇట్లు ఐదు 

పెద్దపట్టికల నిచ్చిరి, ఈ పట్టికలలోని ఒక్కాక్కపదము దాసుగారి భాషాపరి దల 
_్రనుకు, సరిశో ధనకు ఒకొక మచ్చుముక్క.. లక [గంథపీఠికలో కన్సడు 

చున్న దాసుగారి పరిశ్రమను గూర్చి _ 

"ఈవిధముగా తెలుగుపలుకులను గాలించి. గాలించి చూచిన పూర్వపండితు 
ఇవరున్నారు? దీని 'కెన్ని(గంథములు కావలయు? ఎంతసమయము కావలయు? 

ఎంత (శద్ధకావలయు? ఎంతిపరిజ్ఞానము కావలయు?' అని ఉభయభాషాకో విదులై న 



లలల 

(శ్రీ మిన్నికంటి గురునాథశర్మ గారు పొందిన ఆశ్చర్యము - ఆ | గంథపీఠికను 

చూచిన (సతిపాఠకుడు పొందెడి ఆశ్చర్యమే. 6 

జగ ge గ 

జగన్దోతి అను గంథము దాసుగారి విజ్ఞా నభాండాగారము, ఇది శతాది 
కాంశముల పై దాసుగారు (వాసిన ఎనిమిది |వేకాశముల వచన|గంథము, విజయ 

నగరమందలి ఆదిభట్ల నారాయణదాస అదిక [గంథ(పచురణసంఘము శః 

[గంథ మును | పచురించుచు._ 

“వారికి (దాసుగారికి) వేదాంతములో(గల అసమాన (పజ్జను న్య క్రమొనర్చు 

టకు జగజ్జో శతి ఆనుపేరుతో నొక [ప్రకరణ |గంథము (వాయుటకు 1922 సంవత్సర 

మున పారంభించిరి. అప్పటప్పట, ఒకొ్కాక్క కరణము [వాయుచు, 

ఎనిమిది (పకరణములు పూర్తిణసిరి, మరియు నెన్ని పకరణములు [వాయదలచిరో 
యూహీంప(జాలముి? 

అని అన్న కార్యదర్శి “విజ్లాపని లోని పలుకుల వలన ఈ బృహాదింథ ఇ గి 
మును (879 పుటలు) దాసుగారు 1022లో [పారంఖించి, అప్పుడప్పుడుగ [వాసి 

రనియు, [గంథమింకను [వాయదలచిరనియు తెలియుచున్నది. 

ఆము |దిక | గంథసంఘము వారు ఈ గ్రంథమును  రెండుసంపుటములుగా 
[పచురించిరి. “పథమసంపుటము" ను ఫి|బవరి 1959 లో, “ద్వితీయసంపుటముిను 

మే 1960 లో [పచురించిరి. [పథమసంపుటములో మొదటి నాలుగు [పకాశములు 

ద్వితీయ సంపుటములో మిగిలిన నాలుగు [పకాశము లున్నవి. 

ఈ (గంథ్యపారంభమున దాసుగారు వారి వంశచరితను “వంశావళి” యను 
శీర్షికలో నిరువది యెనిమిది పద్యములలో వివరించిరి. 

6, ఆదిభట్ట నారాయణదాస సారస్వత నీరాజనము, పు. 505 
౧ జగజ్జ్యోతి - విజ్ఞాపన, పు॥లు 2, 8, 
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మునులం దెల్ల విధంబుల 

మొనగాండు గడింపరాని మూశలతో వ 

చ్చిన (థ్రీరాము సందున 

దనుపు భర ద్యాజబువికి దంతంబిజెదన్ _ వు. 1 

అని దాసుగారు వారి వంశ ర్థి యైన భరబ్వాజమహర్షి స్తుతికో ఈ వంశావళిని 

[పారంభించినారు. శ నంళావళిలో వారి వంశమును గూర్చి [వాసిన యొక 

పద్యము _ 

అన్న దాతలని దిగంతవిఖ్యాతులై 

పరగి రజాడాదిభటవారు 
Va ౧౧ 

(బ్రాహ్మణ పభున్రలై బహుయజ్ఞ్ఞ శాలలం 

బన్ని రజ్ఞాడాదిభట్లనారు 

కటిపు వచ్చిన ఘన కుటుంబముల గా 

పాడ రజాడాదిభటవారు 
జె గు 

విజయరామగశేందు విందొనర్చిరి తము 

పట నజాడాదిభటవారు 
రి జ ౧౧ 

(శ్రీగలిపి యింటిపేర్ ఖకారించి చేతి 

(వాలు పచరించి లకీ సరస్యతులకు 

బొందుగావించి యేలిన (పోడ బెదిరి 

పల్క- నోపరజ్ఞాడాదిభట్లవారు - ప. 18 

కావ్యము [వాయవలెనన్న వాల్మీకి కావలెను. శాస్ర విషయములు శేలుపవళే 
నన్న వ్యాసుడొక్క డే తగినవాడు - అని తేళిసికూడ విధివశమున సిగ్గుపీడి తెలిసిన 
వానివలె నటించుచున్నానని వినయముతో నని, ఈ. (గంథరచనకు కొరణము నిట్లు 
చెప్పినారు. 



43) రిల్రి7 

తెలుంగువారలకు, నైట కేల్లముగను 

డెనులుతో నెల్ల విస్థేల 'జెలుప నెంతు 

అన్ని విధముల ననుగాచు నాం ధచేశ 

మునకు నా యచ్చియున్న యప్పనముదీ రు _ ప, 27 

గిర్వాణభాషలో నున్న సకల విద్యలసారము శేటశెనుగుభాషలో తేటతె ల 
ముగ తెలిపి నన్ను కాచుచున్న నా తెలుగుసీమ బుణమును తేర్చుకొందును _ _ 

అన్నది దాసుగారి జ గజ్జ్యోతిగంథ రచనాసము దేశము. జ్ర శి" ద 

ఈ “వంశావళి” తరువాత ఇష్టదేవతా (పార్థనము వచనమున చేయుదురు, 
ఇట్టి వచనరూప |ప్రార్థనము ఈ జగజ్జ్యోత్మిగంథాదిని తప్ప మరియొక | గంథము 
మొదట కన్చడదు. 

“భరద్వాజ! తపస్విరాజ। రోవినిభ తేజా: అవధరింప్పము” అని (గంథమును 

పారంభించుటనుబ బి ఈ |గంథమును దాసుగారు భరద్వాజమహార్షి కి అంకిత 

మిచ్చినట్లు అనిపించును. భరద్వాజునకు భారద్వాజుడు చేసినవిందు ఈ (గంఠము, 

_ |సథమసంపుటము మొదటి నాలుగు ప్రకాశములకోనున్న నాలుగువందల 
యెనుబదియేడు పుటల | గంథము, 

పొరుషదై వవిచారము, కృతాడి యుగలక్షణ నిరూపణము, కాలకర్మములు, Qn 

చా గాద్యవస్టల నిరూపణము, సృష్టి క్రమము, _ చార్వాకమతము, బృహస్పతి మత 

మునకు తప్పు వ్యాఖ్యానములు మొదలై న పన్నెండు అంశములకో గూడినది మొదటి 
[పకాశము. . 

దైవపొరుషనిర్ణయము, వర్ణా శ్రమవ్యబస్థ _ గోతావళి, త త్ర్యనిరయము, నూ ల్ అ థ్ ప. అతిని ట్ 
వేదార్థము, న్మృత్యర్థము, _దర్శనపరామర్శ, జగన్నిర్హయము, వైద్యజ్యోతిషా 
వశ్యకత, మొదలై న పడియారు అంశములతో గూడినది రెండవ (ప్రకాశము, 

నికృష్ణ | పత్యభిజ్ఞానము, సంస్కాజరసం(గహదశ, యజ్ఞకర్మము, "మశ 

వాద నిరాదరణ, శాబ్దిక క్రియాత ఆ త్యను, విక్వమాంగళ్యటోధ, మొదలై న పది 

యంశములకో గూడినది మూడవ [పకొశము, . 
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కాలగతి, ఉపనిష షద్గాఠ, ఆరణ్యకములు, యుగస్వరూపము, యజ్ఞపశు 

విచారణ, వేదవిజ్ఞానము,. వర్ణవ్యవస్థ, శిక్ష, లో కవ్యవహారము, నాద|బహ్మము 

ఆ ప్రవాక్య పమాణస్థితి, న్యకావ్య రక్రజగక్సృష్టి స్వరవల్లరి, రసపిపాస, నాద 

బిందుకళ, అక్షరమహ త్త్వము, ధ్వనివిశేషము, భాషోత్చ త్తి రహస్యము, వాగర్ణ . 

వైఖరి, గిర్వాణవాగ్నీల, ధ్యనివర్లవిభేదము, నా నాద|బహ్మో పాససము, జగద్ధితము. 

మొదలైన నలువది రెండు అంశములతో గూడినది నాలుగవ | పకాశము, 

ద్వితీయసంపుటము చివరి నాలుగు (సకాశములు గల మూడువందల తొంబది. 

రెండు పుటల |గంథము. 

శబ్దసిద్ధి, నక్షతశాస్త్ర పక్షఖండనము, నిరు క్రవాద నిరాదరణము, నై ఘం 

టిక త విధుల ్రాంతివాదనుు, _వుత్యర్థ వివరణ, మొదలై న సదిరెండు అంశము 

లతో గూడినది మైదవ (ప్రకాశము, 

పంచమశబ్దమర్యాద, నాట్యువేదవైఖరి, _మార్గచేశి ప్రళయము, వేదళాస్తాా 

చెత (ప్రసంగము, మొదలైన తీ తొమ్మిది అంశములతో గూడినది ఆరవ (ప్రకాశము, 

శబ్ద పసంచనిక్యోత్స త్తి, మిథ్యా పకృతిస్వ రూపము, కర్మము _ [బ్రహ్మము 

వేదవై దికవిజ్ఞానము, పరాపళ్య స్టీ మధ్యమావైఖరులు, నాద్మబహ్మము, మానవ 

పవ రన, మొదలే న పదియారు అంశములకో గూడినది ఏడవ |పకాశము, 
టల డై “ణల | 

నిత్యశుద్ధ బుద్ధము క్ (బహ్మస్వరూపము, సంగీత సాహిత్య సంబంధ 

గంధము, విధ్యా|పకొశిక, బుద్ధిస్వరూసము, శేదపెౌరుషేయ [పమాణత్వము, 

మొదలైన ఏకు అంశములకో గూడినది ఎనిమిదవ |పకాశము. 

ఇట్లు ఈ జగజ్జో థి (గంథమున | గల ఎనిమిది _ ద్రుకాశములలో నూట 

యిరువదినాలుగు. అంశములున్నవి. 

ఈ [గంథమున గల అంశములా శళాధికము, నిర్వహించినతీరా పరమ 

మతము పరీమిత మైన ఆయువుగల ఒక మానవుడు తానెంత విద్యాతృష్ట 

వొడ్రెనను, ఇన్ని విషయములను సొధీకారికముగో జోధింపకలుగుట, సాధ్యమగు 

నకు గో, ఆ) ఆశ్చర్యము కలిగించు గ్రంథము ఈ జగజ్జోోతి. ఈ జ గజ్ఞ్యోతి 
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[గంభమునకు “అష్టాదశ విద్యా] పకాశిక' అను నామాంతరమున్నదట. ఇది నిజముగా 

తష్పాదశవిద్యా|వకాశికయే, జగజ్యోతియే, 

వుకుషార్థ సాథనమ్ శ 

ఇడి సంస్కృత భాషలో వచనమున। వాసిన చిన్నగంథము కి ఈ [గంథము 

లభవించువరకు, ఈ పురుషార్థ సాధనము చాతుర్వర్ష్య సాధనము ఒే [గంథము 

కావచ్చునని అనుకొనుట జరిగినది. కాని పురుషార్థ సాధనము వేరు, చాతుర్వర్ష్య 

సాధనము చేరు. ఈ మాట అనుటకు చాల ముఖ్యమై మిన ఆధారమిచి _ 

శ్రీ నారాయణదానుగారు 1980 లో (శ్రీ వేదవ్యాస ము(ద్రాక్షరళాల్క విజయ 

నగరము ము[దింపించి (పచురించిన శ్రీహరికథా థామృతమను సంస్కృత హరి 

కథ వెనుకతటు అటపె ౬ 
శు Wl | 

మయా విరచి'తాని కావ్యాని సంస్కృృతభామయా 

"తారక్ . 0౧50. 
రామచం[దశతకమ్ 0.2.0 

'కారీశతకమ్ 0-2-0 

చాతుర్వర్ల కసాధనమ్ 0-౧0 

(శ్రీవారిక థామృతమ్ - హరిక థా 1ఉ0. 

అని యున్నది. కారకము వెలకన్న చొతుర్వోర్గ్య సాధనము. వెల అణొ 

ఎక్కువ, తారకము 298 శ్లోకముల గంథము, చాతుర్వర్ణ్య సాధనము తారక 

[(గంథముకన్న పెద్దది కావలెను, లభించిన పదహార్దసాధనము రామచర్మద్ర 

శతకము, కాశీకతరములకన్న కూడ చిన్నది, క డీనివె లి కెండు అణాలు 

శి ఈ (గ్రంథము ఇప్పటిదాక అలభ్యకృతి.. దాసుగారి 'మునిమనుమడు 

శ్రీ ఉపాధ్యాయుల రామదాను సంపోదించి యిచ్చుట వలన ఇప్పుడు లభ్య 

కృతి యైనది. : / 



840 

కూడ నుండుటకు. వీలులేదు. కనుక పురుషార్థసాధనము వేరు. చాతుర్వర్ల 

సాధనము వేరు. 

లభ్యమైన “పురుషార్థ సాధనమ్ ” ఎనిమిది అరటావుల ముప్పది యెనిమిది 

వచనముల [వాత పతి. మొదటి అరటావు[భష్ట షమగుటడే (గంథ్యపారంభము నం 

దలి మొదటి సం డెండు వచనములు లభింపలేదు. పదుమూడవ వచనమునందలి 

భై షజ్యుం కృషి వాణీజ్య వివిధశిల్బ కర్మాణ్యేన జనసామాన్యేన వేదితవ్యాని' అను 

వాక్యము నుండి [గంథము లభించినది, 

ఈ [గంథము చేరే పురుషార్థ సాధన న ముకదా.. ధర్మార్గకామమోక్షములు 

చతుర్విధ పురుషార్థములు. భారతీయుడై నవాడు మోక్షమును పొందుటకు ఏయే 
విధములైన కర్మలను ఆచరింసవలెనో తెలుపు గంథ మిది, ఇది వేదాంత | గంథము 
కాదు. మనుస్మృతివంటి గ్రంథము. దీనిలో దాసుగారు చెప్పిన “భారతీయుడు 

అచరింపవలసిన మార్గము" లన్నియు దాసుగారి సొంత అభి పాయనులు. 

అష్టాదశ వర్ష వయస ఊర రం పుమాన్నా సవా స్వ దేశరక్షణార్థం సంగ్రామ 

సంనద్ధాభవేయః - స్రీసేనా సం(గ్రామసీమ నాతి క మెత్' సర్వేషా మార్యాణామ 

నార్యాణాంచ సమాన మేతద్విధీయశే [147] 

(పదునెనిమిది వత్సరముల వనయసుదాటిన పురుముడు కాని, స్త్రీకాని స్వదేశ 

రక్షణమున కై యుద్ధమునకు సంసిద్ధులు కావలెను, స్ర్రీసేవ యుద్ధపు పొలిమేరను 

దాటగూడదు. అర్యులకు అనార్యులకు గూడ ఇది సమానముగా విధింపబడుచున్నది.) 

భికొనృ శ త్రి 'స్పుతరాం నిషేధ్యత _ అలసా. నప్పంసకాః విద్యావిహీనశ్చ 

పండితబాహ్యాభ'పేయుః [17] 

_._ (భివివృ శ తిని పూర్తి రిగా నిేే షీధింపవలయుమ, బద్ధకస్థులు, నపుంసకులు, 

చదువులేనివా రు పండితులుగా గణింపబడరాదు) 

పండీతబాహ్యాః సర్వసభ్య సేవయైన జీవేయః. రణరంగం గచ్చేయర్నచ 

సభ్యా భవేయుః [10]. . 

[(కండికులుకౌనివాద. సభ్యులను. సేవించి ' జీవించవలయును. "యుద్ధ రంగ 

మునకు వేళ్ళవంయను, ఎన్నడును సభ్యులు కాగూడద్ను .. 
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భారతీయా నానామతావలంచిన ఆర్యా మేచ్చాశ్చాన్యోన్య సారస్యే నస్వ దేశం 

పరేభ్యో రకేయుః [19] 

[భారతదేశము నందున్న నానామతస్థులగు ఆర్యులు, మేచ్చులు [ఆర్య 

తరులు | గూడ పరస్సర సుహృద్భావములతో తమ దేశమును _ఇతరులనుండి 

కాపాడుకొ నవలయును]. 

సర్వదాపి సకల విదేశవస్తూని ఒఐహిష్క ర్రవ్యాని వినాఒహారపదార్థాన్ [28] 

[ఆహారోపదార్హములను తప్ప మిగిలిన విదేశవస్తువుల నన్నింటిని ఎల్లప్పుడు 

బహిష్క-రింపవలయుసు ] 

భారతవర్ష నివాసినా మేవ భారతవర్ష భూస్వామ్యం స్యాత్, విదేశజనాభా._ 

రతవర్ష ఏకమా సాదధికకొలం ననివ పేయుః [24] 

[భరతవర్ష మున నివసించువార లకు మ్మాతమే భారతవర ర్వ భూస్వామ్య | ముండ 

వెను. విదేశీయులు భరత వర్ష ము నందు ఒక నెలకంటె హెచ్చుకాలము నివసింస 

గూడదు] 

ఆబాలగోపాల మఖిల మఖిల భారతీయా యథా సుఖం శీతలోద'కేన వోష్ట 

జలేన వా (పాతఃస్నానం కుర్యుః _ _ వనమూలికావై ద్యమేవ సర్వరోగని నివారణార్ధం 

(పశ స్యేత _ కోమలనింబ విటపేనై వ దంతధావనం కుర్యుః - (పత్యహ మార్హ కం 
భక్షయేయుః _ శిరాంసి సుతరాం., నముండయేయుః - నాపి దీర రశ శు నఖ కేశన్ 

ధారయేయుః. _ జఘనం కచ్చయావక్షః" కంచుకేన శిర ఉనై షేణ అచ్చ్భాదయేయుః_ 

సర్వేపి పుమాంసః విధవాం వినా నకొపి పి స్త్రీ గామే ముభావకుంఠనం ధారయేక్._ 

గోమయభస్మనా వాశేసర కర్పూరాగరు మి శ్రీతమలయజేన వా శరీరం విలి ప్పవ్యమ్- 
కషాయ తిక రసా వితర రసేభ్యః అధికం సేవితవ్యా _ గోపయోఘృతాద్యేవ 
సర్వ విషహారాణ్యాయుర్వ ద్ధి కరాణ్ "సీవితవ్యాని సర్వదా - మృణ్మయ భాండాశన 

మేవ [పశస్యతే _ తులసీ మాలికాం వాక్షమాలికాం వా పద్మ దీజమాలికాం వారస 

గోలిక మాలం చా స్వర్ణ మాలాం వా. ధారయేయుః _  తామభాజనస్థ జలమేవ పిబే 

యుః _ వివిధ మాదక |దవ్యాణి వర్షనీయాని _ (ప్రతివర్ష మేకవారం సముద్రస్నానం 
తా|మపర్టీ నదీ స్నానపానం ఛావళ్య క్ర ర్తవ్యం - నివృ త్తరజ స్కా నార్యః పంచా 
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శద్వర్హవయస్కాః పుమాంసఏవ తీర్గాటనం కుర్యుః _ వివిధవీరాణాం వీరమాత్ఫూ " 

జాం పుణ్యక థా ఎవ విరచయితప్యాః [శోతవ్యాశ్చ _ (శ్రీరామచం దాది ధర్మావ 

తార సంకీర్తనం తే తౌర్య|తిక సహితం ముహుర్ముః కుర్యాతీ _ న కామపిదేవతా స 

ముద్దిశ్యజ న్తూన్ హన్యాత్ యథాపూర్వం వివిధమతవిహితోత్సవా నహింసా|వత 
నునుల ల్లింఘ్యెవకుర్యుః _ సర్వకావే వ్యెష సంభో గళ్ళంగార హాస్యభయానక బీభత్స 

రద రస వర్ణనం విసర్జనీయ మేవ [28] 

(భారతీయు లందరు హాయిగా చల్ల నినీటితోగాని పేడినీళ్ళతోగాని (పాతః 

స్నానము చేయవలయును. సర్వరోగ నివృ త్తికొరకు మూలికావై ద్యమునే కావిం 
చుట మంచిది, లేత వేపకొమ్మతోనే దంతధావనము చేయవలయును, |పతిదినము 

అలమును తినవలయును, శిరసులను పూర్తిగా గొరిగింపకూడదు, పొడుగైన 

గడ్డములను, మీసమును, గోళ్ళను ధరింపగూడదు. పిరుదులను వస్త్రముకొంగు 

కోను, రొమ్మును చొక్కాతోను, తలను తలపాగతోను కప్పుకొనవలయును. 

పురుషు లందరును, విధవకొని స్ర్రీయు ఊరియందు ముసుగు ధరింపగూడదు. ఆవు 

“పేడ బూడికోగాని, కేసరము అగరు, కర్పూరము మేళవించిన మంచిగంధముళో 

గాని శరీరమును అలదుకోవలయును. ఇతర రుచులకంట చేదు ఒగరులనే హెచ్చు 
"సేవింప వలయును, ఆవుపాలు నేయి మా|తము సర్వవిషహరములు, ఆయుర్వ్యు 

ద్ధిదము లగుటచే ఎల్ల ప్పుడు సేవింపవలయును. మట్టికుండతో వండిన అన్నము = 

మా(త్రమే |పశ్వస్టము. పాదరసగోళకమాలను గాని, బంగారుపూసల మాలను. 

గాని ధరింపవలయును. రాగిచెంబులోని నీటినే |తాగవలయును, నానావిధ మాదక _ 

(దవ్యములను, విడువవలయును. [పతిసంవత్సర మొకసర్యాయము సము|ద 

స్నానమును, తా|మపర్టీ జలస్నానములను తవ్నక కావింసవలయును. . ముట్టులు 

డిగిన. స్త్రీలు, .ఏబది వత్సరములు గల పురుషులు మ్మాతము తీర్జాటనము చేయవల 

యును, . బహువిధ వీరులయొక్కయు, బహువిధ వీరమాతల యొక్కయు పుణ్య 

కథలనే కవులు. రచింప వలయును, జనులు వినవలయును. నృ త్రగీతవాద్యములకో = 
గూడిన (శ్రీరామ చం|ద్రాది ధర్మావతారుల సంకీ ర్తనమును మాటిమాటికి కావించు 

డవలయును.. _ ఏదేవతకైన జంతుబలి కూడదు. అహింసా వతము నతి్యక 

జవం ఆయా మత ములకు సంబంధించిన. ఉత్సవముల నొనరింసవలయును . 

అన్ని కావ్యములలోను 'సంభోగళ్ళంగార్క హాస్య భయానక బీభత్స రౌద్రరస 

_వర్ణనమును [అతిగా] వ విడువ వలయును) , 
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సూనృతా హింసా|వత, యథాలాభసంతుష్టి, స్వ డేశధర్మరక్షణ్యాన్యేవ 

స్వర్ణ సోపానాని _ ఆధివ్యాధి విరహితం దేశసంరకణే ఖై కతత్సరం, సంగీత సాహిత్య 

రసావిష్టం సభ్యమాన్యం సహ|స్రమానపరిమితం నరాయుప మేవ స్వర్షః వి 

(సత్యవచనము, అహింసాావతము, యథాలాభసంతోషము, స్వదేశ స్వధర్మ 

రక్షణములే స్వర్గసోపానములు, మానసికబాధ గాని, శారీరకబాధ గాని లేనట్టియ, 

దేళసంరక్షణమునం దే తత్సరుడగునట్టియు, సంగీత సాహిత్య రసానుభూతి నంది 

నట్టియు సహ స్రమాసపరిమిత పురుషాయషము గల మాన్యుడగు సభ్యుని స్వర్గము 

పొందును. అట్టి పురుషని స్థితియే స్వర్గమనుట) 

పండితులుకానివారికి భూమికాని గృహముకాని యుండకూడదు(20), నానా 

విధములగు యం|తముల ధాన్యముల మార్చిడితో వ్యాపారమును చేయుచుండ వల 

యును. నాణెముల అచ్చులను ఉపయోగింపకూడదు (22), ప్రీపురుషాత్మకమగు 

భారతవర్ష వాస్తవ్యులందరిలోను పదికోటుల మిధునములు మ్మాతము సభ్యపదవి. 

నందదగినవారు (25), ముస్పదిమూడుకో టుల జనులు సం|డెండు వత్సరముల 

వరకు |పతిదినము తిండ్తిపెట్టదగిన సకలధాన్యములను సంపాదించి సభ్యులచే 

ఆధాన్యమును పర్వతగుహలయందు జా్యగత్త చేయబడవలయును, కరవుకాలమున 

సముద జలమును పానయోగ్యమగునట్లు ([పయత్నింపవలయును (29), యావజ్జీవ 

కారాగారశిక్ష తప్ప మరణశిక్షను అతతాయిలకు గూడ విధింపగూడదు (80), నలువది 

వత్సరముల వయసు మొదలు అరువదినాలుగు వత్సరముల వయసు వరకు సేనాధి 

పతిత్వమ్ము న్యాయాధికారిత్వము, వైద్యము చేయవలయును (81), _ విదేశీయు 

లను భరతవర్షమున నివసి ంపనీయగూడదు (88), _ స్తీపురుషు  లెవ్యరును చతుష్నా 

జంతువులను. ఎక్క గూడదు (86), త్తీసంఘము పురుషసంఘముకంటె వేరుగా 

నుండవలయును (85) _ మొదలగునవి ఈ పురుషార్థ సాధన [గంథములో కనపడు 

దాసుగారి భావములు, . 

ప్లేటో [వ్రాసిన 'రిపబ్లికు” వలె నదికూడ నొక “యుటోఫియాి. ఇది యీ 

నవయుగ దృక్పథమునకు. ఈనాటి _పాళ్ళాత్య దేశానుసృత సాంఘిక వ్యవస్థకును 

అత్యంత సన్నిహితముగ నుండుటయు, పైగా నిది దాసుగారి స్వతంత భావనా 

ఫలితమగుటయు ఆశ్చర్యకర విశేషము. "మాతృదేశ క్షే మముకొరకు ఆయన చేసిన 
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ఆ' భావనయంతయు తర్కసహముగనుు యుక్తిసహముగను, ఉపరి ఆచరణ 

యోగ్యముగను సంకేమోదర్క-ముగను నున్నది. తారకమునందు కూడ దాసుగారు 
సంభావించినది ఏతాదృ గాదర్శవ్యవస్థనే “పురుషార్గసాధనమ్” దాసుగారి మనస్సులో 

గల ఆదర్శభారత వర్షము. 

దశవిధరాగ నవతికుసుమమంజరి : 

ఇది సంగీతశాస్రగంథనము, దశవిధ జాతులలో తొంబదిరాగములకో 

కార్చిన మాలిక. 

“ఇది సంగీత పపంచమున హనుమంతుని సము[దలంఘమున వంటిది. ఒక 
అపూర్వకౌశల |పదర్శనము. 1088లో దాసుగారు కన్యాకుమారీ యందు అమ్మ 

వారిని దర్శించుకొని ఆ పరమానుభూతితో పది వివిధజాతులలో తొమ్మిదేసి సంక 

లకు తొమ్మి దేసి రాగముల చొప్పున అనగా మొత్తము 90 రాగములలో అమ్మవారి 

పరముగ అన్వర్థమగునట్లు రాగనామనిర్లేశము చేయుచు సర్వతాళాత్మక పంచజా తేక 
తాశముతో సస్వరముగ వివరించిన దేవీ స్తవము. ఆరోహణ క్రమమున సాగిన ఆ 

తొంబదిపంక్తులు చక్కని సంస్కృత రచన, అనంతరము అవరోహణ క్రమమున 

సస్వరముగ సాగిన తొంబది పంక్తులు మి శభాషాత్మక ములు అనునది దశవిధ 

రాగనవతి కుసుమమంజరి యందలి సూ తము, సర్వలక్షణ సారసం|గహము. 

ఈ సం|గహస్వరూపమునకు వి[గహస్వరూపమిది _ 

ఈ సంగీత[పబంధములో దశవిధజాతు లున్నవి. 1. సర్వసంపూర్ణ రాగ 

ములు, 2. సంపూర్ణషాడవరాగములు, 8. షాడవసంపూర్ణరాగములు, 4 సం 

పూర్ణబొడవరాగాములు,. 5. జొడవసంపూర్ణరాగములు, క, శుగ్భషాడవరాగములు, 

7. షాడవబొడవరాగములు, 6, బొడవ-షాడవరాగములు, 1. శుద్ధబాడవరాగ 

ముల్కు 10. వ్యకరాగములు, ఈ పదిజాతులలో మరల ఒక కప దానిలో 

తొమ్మిది స్వరసాహిత్య అవర్తము లున్నవి. అనగా ఈ పదిజాతులలో గల రాగ 

ముల మొత్తము (10,,9=90) తొంబది. ఇదియే దశవిధరాగనవతికుసుమ . 
మంజరి అను నామము పెట్టుటకు గల కారణము. 

9, _యస్వీజో గాఠావుగారు యా కచ్భపీ్కీశుతులు - అనుబంధము, పు. నిరి 



42) కశక 

ఈ సంగితకృతి యందలి (పతిపం క్రిలో, ఇ పంక్తిని పాడవలసినే రాగము 

పేరు వచ్చునట్లు సాహిత్యమును దాసుగారు కూర్చినారు. . ఈ కృతిలో నున్నవి 

తొంబది పంక్తులు. తొంబదిపంక్తులు తొంబచిరాగములలో పాడపలెను. ఆ 

తొంబది పంక కలలో పాడవలసిన ఆ  శొంబదిరాగముల నామములను చమకత్కా రముగాా 

చొప్పించి ము|ద్రాలంకారపద్దతిలో రాగనామ నిర్దేశము చేసినారు. 

ఉదాహరణమునకు మొదటిజాతిలోని తొమ్మిది రాగములు _ 

1. (శీధరశంకరాభరశే 

2. పాహిమామ్మాహానట ఖై రవి 

లె, త్య మేవశరణం శ్యామలాంగి 

శ. సదడామాం పాలయ సరసాంగి 

ధ్, సేవేఒంబ శ్యాం కీరవాణి 

6. సంరతమాం పతితపావని 

7. భువనై కమోహన రూపవతి 

8. సేవేళ్వాం గాయక (ప్రియే 

9. (తిభువనజ్యోతి స్వరూపిణి 

ఈ తొమ్మిదిసంక్తులలో వచ్చిన "శంకరాభరణ, ఛైరవి, శ్యామలాంగి, 
సరసాంగి, కీరవాణ్మి పతితపావన్మి రూపవతి, గాయక్యపియ్మ జ నోోతిస్వ రూపిణి” 
అను పదములు దేవీసంబధార్గము లేకాక రాగనామములు కూడ కదా. 

మరియొకవి శేష మేమనగా ఈ రాగమాలిక సర్వే కాశాత్మక పంచజాత్యేక 
తాళమున రచింపబడినది. _సర్వతాళత్మక సంచజా త్యేక తాళ మనగా సర్వతాళము 
లలో పొడుటకు వీలుగా రచించిన పంచజాతుల ఏకతాళము, దీని 

వినరణ మిది. ల. . 
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పంచజాతులు అనగా ఐదుజాతులు. సంచజాత్యేకతాళశము అనగా ఐదు 

జాతుల ఏీకతాళములు. శతిసజాతి, చతుర|స్రజొతి, ఖండచాతి, మిశజాతి, 

సంకీర జాతి అనునవి సంచజాతులు. వీని పీకతాళములు పంచజాత్యేకతాళములు, 
ల 

ఈ పంచజాతుల ఏకతాళములలో నున్న అక్షరముల మొ త్రము సంఖ్య 2... 

(తి సజాతి ఏకతాళము _ లీ అతుళలములు 

చతుర సజాతి ఏక తాళము - 4 9 

ఖండజాతి వకతాళశము _ -$ 99 

మిశజాతి వకతాళము = 7 59 

సంకీర్ణ జాతి ఏకతాశము 9 9 

ఈ 28 అక్షరములతో 1280 స్వరసాహిత్యాకరము లేర్పడును. అదియెట్ల న_ 
అయిదుజాతులలో ఒక్కాక్కజాతి లఘువులలో 9 రాగముల చొప్పున ఏర్చరిచిన 

(9 ౫5) 45 రాగములగును. ఈ 45 రాగములందలి స్వరసాహిత్యములను ఐదు. 

జాతుల అక్షరముల మొత్తమైన 20చే గుణించిన (4528) 1280 న్వరసాహిళ్యా. 

క్షరములగును. 

ఈ 1230 అక్షరములు త్మిసఏక, చతుర్యసఏక, ఖండఏక్క మృ్మిశఏక్క _ 

సంకీర్ణ ఏక తాళమునకె నను, లేక అన్ని తాళములకును సరిపోవును. ఎట్లు సరి ॥ 

పోవుననగా - ౮ 

శినవక. 1260/8 - 420 

చతుర్భసవక 126 60/4 - 815 

ఖండవక 1960/5 - 259 

_విశవక 1960/7 - 180 
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సంకీర్ణఏక 1260/9 - 140 

ఇటు సర్వ తాళములతో సరిపోవుటయే సర్యతాళాత్మకత, సర్వ తాళ ములతో 
య 

సరిపోవు పంచజాతుల ఏకతాశముల రచన యగుటయే సర్వతాళాత్మక పంచచా త్యేక 

తాళము, 

ఈ రాగమాళిక స్వరసహిత మగుటకూడ ఒక విశేషము, మచ్చునకు 

మొదటి రెండు పంక్తులు _ 

గారి సారి నిధప మాపద 

పాసి మామ్మ హోనట భై రవి 

ఈ సర్వతాళాత్మక పంచజా'త్యేక తాళ|పబంధమునకు పంచముఖి యను 

బరు కూడ కలదు, ఈ అంశమును సంగీతశేఖర శ్రీ నూకల చిన సత్యనారాయణ 

గారిట్లు వివరించిరి. 

“ఇంకొక విశిష్టమైనది విచిత్రమైనది అగు విశేషమేమన, ఈ రాగమాలికను 

ఒకరు పొడుచుండగా అయిదుగురు విద్వాంసులు ఒకొక) ఏకతాళమున వేయు 

చుండిన రాగమాలిక మొదలు పెట్టి ముగించుసరికి అయిదు ఎకతాళ ములు ముగియును, 

మధ్యలో మా|కము ముగియదు, కాగా ఈ అయిదు తాళములు ఒకరే వేయుచు 

పాడుటకు అపూర్యసాధనచేసినచో ఇదియొక. అద్భుతమైన |క్రియ యగును. అయిదు 

తాళములు ఒకరే వేయుట అసాధ్యము, _ శ్రీదాసుగారు వారి శిష్యులలో ధారణ 
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సాధనజేయగల ఓర్చు ఓపిక గల ఒకరిద్దరకు శిక్షణ గరిపిరి. అయిదు తాళములు 
ఒశేసారి అయిదు శకీరాంగములలో సేయవలెను. 

క |తిసగతి _ కుడిచేయి 2. చతురస్ర _ ఎడమచేయి. $. ఖండ 
కుడిభుజము 4 మిశ్ర _ ఎడమభుజము, శ, సంకీర్ణ - శిరస్సు, 

_ ఈ పద్ధతికి. “పంచముఖి” ఆని శ్రీ దాసుగారు పేరు పెట్టిరి, పరమశివునికి 
అయిదుముఖములు. సద్యోజాత, వామడేవ, ఈశాన, తత్పురుష అఘోర... 

ఈ ఆయిదుముఖముల నుండి అయిదుజాతులు, తాళములు, స ప్తస్వరములు ఉద్భ. 
వించినవి. అను నారో క్రీ ననుసరించి డీ) దాసుగారు ఈ స ప్తతాళాత్యక పంచ 

జాత్యేక తాళమునకు పంచముఖి అని నామ మొసంగుట ముదావహము”.19 

మరియొక విశేష మేమన ఈ దశవిధరాగనవతి కుసుమమంజరి రాగమాలి 
కలో మొదటి తొంబదిపంకు లు సంస్కృత ము, ఆరో హణ! కమమున శంకరాభరణ 

రాగముతో [ప్రారంభమై కుసుమమంజరి రాగముతో ముగియును. తరువాత మరల 

తొంబదిపంక్రులు వచ్చును. ఆరచన సాగినది మిశ్రభాషలో, ఈ రచనలో 

అవరోహ హణ క్రమమున కుసుమమంజరి రాగముతో ప్రారంభమై శంకరాభరణ 

రాగముతో ముగియును, 

ఉదాహరణమునకు మొదటి తొంబది సంక్ర్తులలో (రాగములలో) చివరి 

సం కి (రాగము) - : 

సగరిగ మప నిధ నిసని దపమగరి 

దశవిధ రా గ కుసుమ. మంజరి 

ఈ చివరి రాగమైన కుసునునుంజరికో ప్రారంభ మెన మి శ భాషాత్మకమైన 

తరువాతి తొంబది పంక్తులలో ని మొదటి సం కి _ 
అనీ 

సి ధవ నిదనిరీ నీసరీస సీదపమ గామగ రిసగా కిగామ. 

. అనినిను వినయముగ వినుతి సలిపెద నంబిక దయజూడు స మమ్మ 

10, దశవిధరాగనవతి కుసుమ మంజరి - పీఠిక - పు. 4 
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ఇట్లు ఈ రాగమాలిక ॥ శంకరాభరణ రాగముతో (సారంభమై మరల శంకరా 

భరణ రాగముతో ముగియుచున్నది. 
శ 

మరియొక విశేషమేమన, పంచముఖి యనుపేరు గడించిన ఈ రాగమాలికను' 

ఆరవ తాశమునందు కూడ (పయోగించుటకు వీలుగా దాసుగారు ఈ రచన చేసిరి. 

ఇట్లు ఆరవకతాళము నందు అనుష్టించుటను “షణ్ముఖి” యనియు శాస్త్ర 
పరిభాషలో “లఘుశేఖరము' అనియు నందురు. ఈ లఘుశేఖరము నందు 

పాడినచో. కృతి పూరి యగుసరికి (1260/6 _ 210) రెండువందలపదిసారులు 

అవృ_త్రియయి సరిపోవును. ఇదియొక విశేషము 

శ పంచముఖి తాళశద్వయ పదర్శన (పజ్జా సవీణుడెన సు బహ్మణ్య 

అయ్యరునకు గర్వభంగము చేయించి, అతనిచేత వీరఘంటా కంకణము విప్పింది 

నది. దాసుగారికి “పంచముఖీ పరమేశ్వరులు? అను గొప్ప బిరుదమును ఇప్పించి 
నది. ఈ అంశమును బరంప్పరము కళ్లికోట కళాశాలాం|ధ పండితులై న 

(శ్రీ పసుమృర్థి కృష్ణమూ ర్హిగారు వారి యక్షగాన [(పబంధమైన పార్వతీ పరిణయ 
మును దాసుగారికి 1922లో అంకిత మిచ్చుచు - ఇట్లు (గంథస్థము జేసిరి, 

పంచముఖి పర నేశ్వర 

అంచిత (తిపురారి సమమహానట విలయా 

కుంచిత స్కుబహ్మణ్య సు 

కాంచన మణి ఘటిత వీరఘంటావల మా 

దాసుగారు వారు |ప్రిన్సిపాలుగా పనిచేయుచున్న విజయనగరము నందలి 
'విజయరామగానపాఠశాలి వారి కోత్సవ సందర్భమున (12.1088) సమ గముగా 

తె | 
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రెండవసారి ఈ పంచముఖీ |పదర్శనము చేసిరి, ఈ సందర్భములో వారు నే తిపె 

నిమ్మసండు నిడుకొని [కిందపడకుండ "షణ్ముఖి" తాళశమును లోకో తర (పజ్హా 
1 . అజ్ ఖా 

పాటనముకో (పదర్శించినారట. 

ఈ దశవిధరాగననతికుసుమమంజరి సంగీత [సపంచమున ఉదయించిన 

ఏకైక భాను బింబము, 



హితీ కో కములు 

హో యనివించు నాట - యహహో యనివిందును పాట-లేనెసో 
నా యనిపించు మాట-వహవా యనిపించును కేట-23త వ 

హో యసివీంచునో హరిక థామృతసాగర! అదిభట్ట నా 

- రాయణదాస! నీకడ సమస్తము నన్వయమయ్యె నద్దిరా* 

వస్తు స్వీకరణము ఇ 

వస్తువు అనగా కథాంశము లేక ఇతివృత్తము. వస్తుస్వీకరణమనగా ఆదిభట్ల 
నారాయణదానుగారు వారి సర్వ [గంథములందు స్వీకరించిన కథాంశముల ఆకరముల 

వివరణము, 

దాసుగారు (వ్రాసిన (గ్రంథములు నలువదియారు. హరికథలు పదునాలుగు, 
కథేతరకృతులు ముస్పదిరెంక్కు, హరిక థేతరకృతులలో న్వతం్యత్య్మగంథములు 

పదునెనిమిది. అనువాద గంథములు అరు, శాస్త్రసంబింధ (గంథములు. ఎనిమిది, 

1. కళావపూర్ణ మధ్వ |శీ కాళీ కృష్ణావార్యులు-3 నాయెజుక- -పూజాపుమ్నముల్లు, 
| పు, నప 
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ఫదునాలుగు హారికథలలో _్రువచరి| తము, అంబరీషచరి తము, గజేం|ద 

మోక్షణము, (సహ్లాదచరిితము, రుక్కిణీకల్యాణము, గోవర్భనోద్ధగణను, (శ్రీహరి 
కథామృతము అను ఏ పకథలకు బమ్మెరపోతనామాత్యుని 'శ్రీమదాం(ద మహాభాగ 

వతమునందలి కథలు మూలాధారములు. భీష్మచరి| తము, సావి|తీచరి| తము 

అను రెండు కథలకు కవి|తయమువారి శ్రీమదాం|ధ మహాభారతము నందలి కథలు 

పధానాధారములు. యథార్థరామాయణము, జానకీశపథము అను రెండు కథలకు 

వాల్మీకిమహర్షి [వాసిన (శ్రీమ్మదామాయణ కథాసారము అస్థిపంజరము వంటి ఆధా 

రము, సందర్శ్భోచితముగా అనేకములై న ఆ వాల్మీకీయఘట్టములను, ఇతర 

రామాయణముల నుండి (గ్రహించి చేర్చిరి. మార్క ండేయచరి [తము మాఘప్పరా 

అము ననుసరించి, హరిశ్చం|దోపాఖ్యానము గొరన ద్విపదకథ ననుసరించి [వాసిన 

పురాణహరికథలు. * గౌరమ్మ పెండ్లి మూలవాసన కూడ లేని స్వతం|త హరికథ, 

కథావస్తువు దాసుగారి సొంతము కాకపోయినను, కథనవిధానము దాసుగారి 

సొంతమే. |పతికథలో మూలకథనేపథ్యము నెరపుచుండ, _ దాసుగారి కథనవిధా 
నముగజెకటి రంగసలము సె (పతిభాజన్య నె కవిధ విలాసములను [| పదర్శించు 

జ దణ ౧ రు ర ' 

చుండును, (పతికథ _ 

సరనసంతీసాందు తదరవ సు సరస్వతిస్వాదు తదర్ధవ స్త 
నిమ్యందమానా వుహూతాం కపినామ్ - 

_ అన్న లక్షణమునకు ఒక లక్ష్యమే. 

ఇక హరిక థేతరకృతులలో ఏడుళతకములు (వేల్చువంద్క కాశీ, రొమ 
చంద, ముకుంద, . శివ, సూర్యనారాయణ, సత్య [నత శతకములు); నాలుగు, 

తలలే 

2. ధ్య్వన్యాలోకః - ప్రథమోద్యోతః, లో, 6 

మహాకవివాణి వస్తుత తత్త్వమును నిష్యందింపకేయునదియై, మహాకవులకు 
. ఆలోకసామాన్యమైన (1ప్రతిభావిశేషమును పరోస్ఫురించుడానిగా అభివ్య క్తీక 
ఇరించును - - పంతుల లక్షీ క్షీ ,నారాయణకాస్రిగారి అనువాదము, 



45) శిరి 

[పబంధములు (బాటసారి, (టావెలర్ము మేలుబంతి, తారకము); రెండురూపక 
ములు (దంభపుర| పహసనము, సాఠతంగధరనాటకము); నాయెజుక్క మృత్యుం 
జయాషకము, బాలరామాయణకీ ర్తన్మ్న వేల్చుమాట, అచ్చ తెలుగుపలుకుబడి అను 
పదునెనిమిది [గంథములు స్వత ౦([తగంథములు, వ. లనగ 

మూలములు లేనివేకదా. వీనిలోని వస్తవంతయు దాసుగారి సొంతమే 

అనువాద్యగంథములు ఆరు. వీనిలోని వస్తువంతయు మూల గంథక ర్రలదే. 

దాసుగారి సొంతము నుంతె నను లేదు. రుబాయతు [గంథము ఉమరుకయ్యాము, 

ఫిట్స్ జెరల్డు [గంథములకు, నవరసతరంగిణీ (గంథము షేక్సపియరు కాళిదాసుల 

క విత్వములకు, నూరుగంటి (గంథము ఈసపు (వాసిన కొన్ని కథలకు, 'మొక్క్క 

బడి గంథము బుక్కులకు, తల్లి విని (గంథము లలితానహ| సనామములకు, 

వెన్నుని వెయి పేర్ల వినకరి [(గంథము విష్ణసహ సనామములకు యథామూలకములైన 
ల్ 

అనువాదములు. 

శాస్ర్రసంబధులై న [గంథములు ఎనిమిది, ఇవి అనువాదములు కావు, 
స్వతం|తములు కావు. స్వతం[తాస్వతం[తములవైన శాస్త్ర గంథములు, వీనిలోని 
వస్తువు సొంతము కౌదు. అట్లని ఏక గంథానువాదముకాదు. మన్కిమిన్కు అను 
[గంథము వేదములు, స్మృతులు, అష్టాదశపురాణములు పలిశీలించి వానిలో గల 
ఆయు ర్వేదాంశములను ఒకచోట [కోడీకరించి (వాసిన (గంథము, సీమపల్కువహి 
[(గంథము అచ్చతెనుగుపదముల నిఘంటుపు.. తర్కాస $ం(గహము, వ్యాకరణ 
నం|గహము అను [గంథములు లభింపక పోయి నప్పటికి నామన మలనుబట్టి తర్క 
వ్యాకరణాంశముల పై సం గహముగా [వాసిన (గంథములని స్పష్టము, జగజో్యోతి 
అను |గంథము దాసుగారి బహుళ విషయపరిజ్ఞానము నూటయిరువది శీర్ష కలలో 
వచనమున వ్యాపించిన గంథము. పురుషార్థసాధనము అను [గంథము' లౌకిక 
వచిన పోగ ములై సంస్కృృతవచనమున [వాసిన [గంథము, దశవిధరాగనవతి 
సుమమంజరి యను కృతి తొంబదిరాగముల అపూర్వశాస్త్ర గంథము, చాతుర్వర్గ్య 

సాధనము లభింపలేదు, నామమునుబట్టి చతుర్వర్గ ములను గూర్చి. [(వాసిన [గంథ 

మని యూహింపవచ్చును, ఈ శాస్త్ర (గంథములు దాసుగారి విజ్ఞానవీరము గడించిన 
నిధులు, . 
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హరికథలలో ఒక్క గౌరమ్మ పెండ్లిలో తప్ప, తక్కిన హరికథలలోని 

వస్తువంతయు భారత భాగవత రామాయణ |గంథములలో, పురాణములలో (పథ్యాత 

మైనది. అనువాద గంథములలోని వస్తువంతయు (పసిగ్ధములై న మూల|గంథము 

లందలిడే, శాస్త్ర గంథము లందలి వస్తువంతయు వి|పకీర్ణముగా శాస్త్రములందున్న 

ట్రిదె, స్వతంత [గంథములలో ని వస్తువంతయు దాసుగారి సొంతము. కనుక 

దాసుగారి [గంథములలో [పథ్యాత మైన వస్తువు ఎక్కువ, 

స్తువులో |పభ్యాతమైనడి యెక్కువ యున్నంఠతమాతమున దాసుగారి 
కీర్తికి తక్కువై సదిలేదు. దోషమంతకంశు కాదు. 

యదపి తెదపిర మ్యం య్య తెలోక స్య కించిత్ 

స్ఫ్ఫురి తేవింద మితీయం బుద్ధి భ్యుజ్జిహి లే 

అనుగతమపీ పూర్భజబ్బాయ యా న స్తుతాద్భృక్ 

సుకవి రుపనిబధ్నన్నింద్య "తాం నోపయాతి 

అను ఆలంకారిక | పమాణ మె యున్నదికదా 

[పథ్యాతమైన వస్తువు ను (హించి కావ్యమును వాయు కవికి ఆలంకారికులు 

పెట్టిన నియమములు కొన్ని యున్న వి, 

సంతి నిద్ధరన వఖ్యాయేచ రామాయ ణాదయ 8 
pa) 

కథ్యాశయా న గ్ర లే రో జ్యూ ఖ్ సేనా వ్బారస విరోధినీ 

. తేమహై హి కథాశ్రయేను. తావత్ స్వేచ్రైవ నయోజ్యా........ స్వేచ్భాపి యది 
యోజ్యా త|దసవిరోధినీ నయోజ్యా a _ఇతివృ త్తవశాయాశాం కథాంచి సా 

త .ధ్వన్యాలోకః - చతుర్ధోద్యోతః, .. 16 

నవమిది విలక్ష ణస్ఫురణం బటంచు 

_నెచట సహృదయబుద్ధుల కించు దాని 
పూర్వనుకవుల, బాయల బొందియున్న 

వస్తువును గూర్చి సుకవికి వాదురాదు -. 
- వేదాల తిరువేంగళాబార్యులు గారి అనువాదము, పు. 725 



రిక్ర్ 

ననుగుణాం స్థితింత్య కా పునరుత్చేక్ష్యాప్య న్తరాఖీష్టరసోచితకథోన్నయో విధేయః 

కవినా కావ్యముపనిబధ్నతా సర్వాత్మనా రసతం|కేణ భవితవ్యమ్. త(రేతివృశ్తే 

యది రసాననుగుణం స్థితిం పశ్యే త్త దేమాం భం కాపి స్వతం| త్రతయా రసానుగుణం 

కథాంతరముత్సాదయేత్ నహిక పేరితివృత మా్యతనిర్వహణేన కించ్మితృ్సయోజనమ్, 

ఇతిహాసాదేవ తత్సిర్దేః * 

అందువలననే దాసుగారి కథలలో. అనొచిత్యస్సర్మ కచ్లినచో మూలములు 

కూడ తొలగినవి, సందర్శ్భోచితముగా అమూలకములు, అన్యథామూలకములు 

కూడి మెలగినవి. ఇక రసోద్దీపకములై న, పా త్రపోషణవరమార్థకములై న వర్లనలు, 
కల్బనలు కోకొల్ల లుగ కలిగినవి, 

రననిర్భహణము | 

కావ్యమునకు రసము జీవకళ, [సతిభాసొమగికో అలంకారముల తాలిం 

పుతో, జొచిత్యపు పా శ్లతో సలక్షణరుచికో నున్న రసపదార్థమున కై సహృదయుని 
హృదయుము ఉవ్విశులూరుచుండును. ఎన్ని అలంకారములున్నను, ఎన్ని వాక్స 

మత్కారములున్నను, కావ్యమునందు రసదేవత సాక్షెత్కరింపనిచో, ఆ కావ్యము 
సహృదయ హృదయంగమము కాలేదు. రసజనక సామ్మగీ సజ్టీకరణము అధికార 
స్యూతము, 

త్త ధ్వ న్యాలోకః య తృతీయ ఉద్యోతః -14, 15 కారికల మధ్య 
(సిధరసములుగా (ప్రఖ్యాతములై న రామాయణాదుల నుండి కథను (గగహిం౦వి 

నపుడు, రసమునకు విరోధమును కలిగించు కథాశయమగు స్వేచ్భృను 
యోజింపరాదు. కథ్యాశయములై నవాని విషయమున స్వేబ్భ కొంచె 
మైనను యోజ్యముకాదు ..., స్వేచ్భను కొంత యోజింవినను రసవిరోధిని 
మైన స్వేచ్భను యోజింపరాదు .... ఇతివృత్తవశమున రసాననుగుణమైన 
స్థితికలిగినబో దానిని పరిత్యజించి మరల అభీష్ట రసోచితమైన కథను 
అచట కల్చించియెన మధ్యలో కూర్చవచ్చును. [ప్రబంధము నిర్మించు 
కవి సర్వవిధముల రసపరతంతుడగుట ఆవశ్యకము. ఇతివృ త్రము 
నందు రసాననుగుణమైన స్థితిని చూచినచో దానిని భంజించియెనను స్వతం 
(తముగా రసానుగుణమైన కథాంతరము కల్చింపవలయును' . ఇతివృత్త 
మును మాత్రమే నిర్వహించిన. కవికి కొంచమైన ప్రయోజనము లేదు. 
ఇతిహాసాదుల వలననే కథ తెలియు నుగదా!) = 



856 

య థాబీజూ ద్శ వేద్య త్ వృశ్రాత్పుష్పుం పలంయ థా 

తథామూలం రసాః నె ర్వ తేభ్యో భావావ్యవస్థి తాజ్ 

వారై్వైదగ్భ్య్యపధానేఒపి రస వవాత జీవితమ్“ 

ఈ రసరాజ్లి [పభుత్వము దాసుగారి గంథములిందు సంపూర్ణము గా సాగి 

నది. కొని హరికథల విషయమున ఒక చిన్న (పతిబంధకమున్నది. హరికథలు 

శ్రవ్య [గంథములుకావు, దృశ్య గంథములు, దృశ్య! గంథముల రచన [పదర్శనే 

దృష్టితో జరుగును కావున దృశ్య |[గంథములలో గల రసరేవత [శ వ్యస్థితిలో 

సంపూర్ణముగా సాక్షొత్క_రింసదు. కనుక దృశ్య [పబంధనులైన దాసుగారి హరి 

కథలలో ఆ రసదేవత [పదర్శన వేళ సంగీతహాసవిలాస లాస్యములతో అనంత 

ముఖియై పఠనవెళ స్పష్టాస్పష్టముగ గోచరించును. అయినను సహజసౌందర్య 

స ఫ_9ిస్ఫురింవక పోదు. 

శృంగారరసము : 

శృంగారరసము కవితకు మొదటి చుట్టము. శృంగారనులేనిదే కవిత, 

కవితకాదను స్థితిని సాష్టాత్యలోర మున ఈ శృంగారరసము సంపాదించుకొన్నది. 

రసరాజమనిపించుకొ న్నది. వ్యాస వాల్మీ కులచే అంగిరసగొరవము నందకపోయినను, 

తరువాత రాజయోగముచే ఈ రగరాజమునకు రాజయోగము పట్టినది. కవులు 

శృంగారరసముచే (గంథనాయిక లకు ఆపాదమ స్తకము అభ్యంగములు బహిరంగ 

ముగా చేయంచుటకు కూడ వెనుకాడలేదు. 

దాసుగారి (గ్రంథములలో శృంగారరసము బాగుగా సింగారించుకొన్నది, 

కాని పచ్చిపచ్చిగా పిచ్చిపిచ్చి పోకడలుపోక అదుపు ఆజ్జలతో ఉచితరీతిగా మెలగినది, 

క్, నాట్యళొన్తమ్ - అధ్యా. 6, ళో, 36 

ఎట్టు బీజమునుండి వృక్షము, వృక్షమునుండి ఫలపుష్పములు కలుగు 

చున్నవో, అల్లే సర్వరసములు. మూలములు. వానినుండియే భావములు 

“వ్యవస్థితము' “లగుచున్న వి) 

. 6. అగ్నిపురాణమ్ - అధ్యా. 887, శో. 88 

వాకృమత్కారము (పధానమైనను కావ్యమునకు రసమే జీవితము. 
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సాఠంగధరనాటకములో చిత్రాంగి వరునలు తికగవేయుచున్న సారంగధరు 
నికో వలపునకు వావికి చాలదూరమని అడ్డముగా వాదించుచు అన్నమాటలు _ 

పుక్కి-టి పచి ఏక ప్వురపుతమ డన్ బువ్వ 

పుం బంతియాటలం బొదలకున్న 

చుంచిగంధపుతావి మించు నమ్మెను మూ 

రొ్కొాా-నుచుం బల్లమిముద్దు గొనకయున్న 

మనసుదీజని పంతమునకు కెట్టింపుచుః 
జొక్కి- తీయనిమోవి నొక్క-కున్న 

వునుసి గద్దియయోలు నురముపై మెల్ల న 

వన్నె లాడులు నీబోటి వన్నె కాని 

డాంనీ యాణసపట "లెట్లు! నినా ని "తాళు 

లెట్లు! చులక నవేయక యలుకొమ్ము 

వాండి వయసున ముదుసలి పల్కులేల?” 

[బహ్మచారియైన సారంగధరుడు ఎరుగని [పణయోపనిషత్చాఠతములను 
బోధించి వశపరచుకొనుట కై (పయత్నించుచున్న చ్మితాంగి కామోన్మ తళ్ళంగార 

వాంఛలను చక్కగా చెక్కి చూపుచున్న పద్యమిది. 

బాటసారి (గంథమున విధివశమున భార్యాపు తులకు చూరమైన బాటసారి 
తన భార్యను స్మరించినవిధము _ = 

తాను ముందుగ వేచి తొనము గావించి 

వొందమ్మివ బె నాకు మోము మూపు 

నిల్లు సీటుగం జేసి మైంతయున్ (గొంజవు 
లూరు వంటలు కడుపార మేపు . 

7, సారంగధర - తృతీయాంకము, పు, ఉలి, 43 



లీర్రీ 

Cal 

చం "బై కి జని మళ్ళియే తేర నా యడూ 

గుల బట్టి నిమిరి బవలికం బొఫు 

నామాట కెన్నలడై నన్ జవ దాటక 

నా చేర మెట్టిది మైన నోవు 

కలివి లేముల నిల్లాక్క- కరణి జరపు 

నన్నిటికీ చక్క-దడందు మర్యాద నెరపు. 

కరము బీదలమై 6 గనికరము పరపు. 

నటియిలాలి బౌసని చే చటులుందుశి 
és 7౧ లు 

అడుగులు గంద నెన్నడుము వడణ నీవు 

తిరిగిచూడక నీళ్ళు తెద్సు పహళౌొయ అతి 

ెక్కిళ్ళ, కికగడ ల్చివురు చేతులఃజేర్చి 

యొప్వుగా నీవు పొయభూదుతీరు 

చా కేపి "విన్ను మో(దన్నోపి నెమ్మేను 

వంచుచు నీవు వ డ్హించు చెల్యు 

ఫోనగోళ్ల నీనియల్గునుముచు మడుపుల 

మచ్చికతోడ సీవిచ్చు సొగసు 

ఒఅ రాలు శోష. చో 

జీను జబూగనున్నసు నీ యలజడీ 
బే a 

నాదుదుట్టములందు సి నవు కంటు 

ఇందనుక€ దలపోయుదు నెట్టులో ర్ల? 

కీ. బాటసారి ప=రీరి F 

లి వాటసారి జ పః 139 



త్రి 

తుచ్చమైన కామస్సర్శలేక స్వచ్భమైన దాంపత్యజీవితములో (ప్రతిదినము 
[వత్యక్షమగు అనుబంధములకో నున్న ఉదాత్త శృంగారఠసపడ్యములివి, 

యథార్థరామాయణ హరికథలో (శ్రీరాముడు ఉద్యానవనమున జానకిని చూచి 

ఆనందించుచుండ, జానకి అనురాగముతో చూచుచు వెడలును, ఆసందర్భమున్ల 

[ పేమతో (శ్రీరాముడనుచున్న మాటలు _ 

కలసి నామాడ్కు-లం  జెలిముదోడ్క-ని యేంగు 

చేటవాలగుమాపు లిరులనీన 

రవలకవు లె నిగారపు చెక్కు. లాండొంట 

మెటుంగులు రెట్టించి మేళ గింపం 

బల్క-రించినహోల్కి-€ బయ్యెద సరడదెడు 

కె పె డిగాజులు ఘల్ల నంగ 

జిక్కి_తివని యగన క్కె_మూాడుచు6 వితుం 

దుల జవకుచ్చులు (తుళ్లి యాడల 

జిటునగవు నోరమోము నున్నిగ్గు వెనుకల | 

దిరిగి యడుగులు తడయిడ నరుగ నెంత 

పోడి మా చేడెపొడను నాబుజముబంటి 

యే మిరువుర మాలుమగల మింతనసిజము"9 

సీతాదేవి చూపులు శ్రీరాముని చూపులతో చెలిమిచేసి శ్రీరాముని చూప్పలను 

తీసుకొని వెళ్లచున్నవట. రవ్వలకమ్మలు, నింగారప్పుచెక్కి_ బ్లు కలిసి కాంతిని 
రెట్టింపు చేసెనట, పయ్యెద సర్దుకొనునపుడు ఘల్లుమనుచున్న సీతాదేవి బేతిగాజులు 

పల్కరించుచున్నట్లున్న వట, పిరుదులపై ఎగురుచున్న జడకుచ్చులు చిక్కి తివి అని 

పిరుదులను ఎకస స్క మాదుచున్నట్లున్నదట, 

గౌరవ్మ పెండ్లికతలో గౌరమ్మ, విరహముకో అంగమొలపేల్చును (పర 
మేళ్వరున్ని. సాధించుచున్న విధము... 

10. యథార్థ రామాయణము - - సీతాకళ్యాణము, పు. 84 
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అలకువి ల్లుని తొముర సంచిన సీ కాడూ 

జానీపై 6 షోరిక తగుల'బేమొ! 

గోడును దీ తేరి బూటకపునూట నమ్ముట 

తగవుకాదని పాట్ తప్పెచేమొ! 

చదలేరు నాయీర కౌదురయి నిస్షన 

వీనకొలగిటన్ (గుచ్చి ఏడువ'బేమొ! 

నా తుంచి తలిదం్యడులేమరి సి "విడ 

వాలక్మున కొప వ జాలెరము! 

నిన్ను గా నక నులియైన నిల్వనోప- 

మించివోసికు - న్మన్నతికించు వడిగా 

“వేలజూలము! నన్నింక నేలుకొనుము 

కడలి మిసీమితొల వశీ కనుముంగమొల'వేల్చ!*ే 

తనచెంతకు తన పియుడైన గంగాధరుడు ఎంతకు రాకపోవుటడే గారమ్మకు 
వచ్చిన అనుమానముల పరంపర ఈ పద్యాము. ఈ అనుమానపరంపరలు స్త్రీ 

సహజి స్వభావ [పదర్శకములుగా నున్నవి, 

దాసుగారు రాజా స్థానములలో అనేక శృంగార చాటు పులమ చెప్పినారు. 

మచ్చునక ఆ రసికోపనిషన్మం ్రములుకొన్ని- 

EU 

ధనమా రాదు, దురాశేసోదు, పరత _క్వేజ్ఞునమాలేదు, క్ 

న్రునియండా మదినిల్వంబోదు, నుమబభాణున్నోర్యంగారాదు, ని 

న్న నయన్బోకములోన వాదు, విరవాం బిట్లుండగా నీదు, పొ 

వన వంశ౦ంబు స్వతంతమిోాదు; చెలియా! వాంఛల్లు సదల్య్నుట్టు ౫ న 

కోక ఫసీగదాయి - నిను గొబ్యునం జూడలగ దూరమాయె.సీ 

వారికీ భారమాయె - సుమబాణున్నివై రము ఘోరమాయెం నీ 

గౌరమ్మ పెండి, పు, 17 
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చేకుపు నేరమాయె _ మతి నిందలునారులు నూరులాయె-నా 

చరున లోపమాయెగద ఛీతమృగాక్షి! యింకేమి (నాయుదున్ 

సీదయంబాంది మారుని తృణీక ్రతుంజేనిననాండు మెచ్చిరో 

హో ధృతివంచు నిపుడొహోొహోేయని న వ్వెదరెంత "వ్మెరులో! 

యేదుర మందనంగుని జయిం-చుట లెట్టులు? నిన్నుంచాయంగాం 

గాడె తణంబు వత్పరముగా. (బకృతిన్వికృతు "ల్పెలం ౫డిన్*ి 

దాసుగారు తుచ్చమైన సంభో గశ్ళంగారమును (గ్రంథములలో వర్హింప లేదు, 

కాని మార్కండేయచరిత హరికథలో తప్పనిసరియైనది. మార్కండేయుని తలి 
దండ్రుల సంభో గళ్ళంగారము _ 

శేళినల్సిరి మరుకేళి సల్సిరి వారు ry: 

పూలవాన్సుమోద సోలి మోదసాగరమున దేలి 1 

మేలు పందెములగట్టి 'మేనుల జరు'చెమట బుట్టి కే 

బిగియు కౌగలించుకొనుచు బెదవినికేని నంచుకొొనుచు 

'మొగమోటమ్ము బెంచుకొనుచు ముద్దుగొనుచు 

నగుమాటల చెప్పుకొనుచు న్ గనేస్పల మస్వుకొనుచు 

జిగి చెక్కులు నొక్కు. కొనుచు దగ శిన్సునకు (మొక్క-కొనుచు 

13 | క్ట 

ఈ సంభో గశ్ళంగారవర్ణనము కూడ అనా చిత్యడో షభూయిస్థముకాక పర 

మెశ్యర పవి త్రధ్యాన్యముకో స సల ల్ల త్యముతో సాగినది, 

శృంగారౌచిత్యములు చేతిలో చేయివై చికొని జంటగా దాసుగారి [పతిభా 

పథములో ఇట్లు [పయాణిందినవి, 

12. మేలుబంతి - వర్ణన స్తబకము, పు॥ 158-59 
13, మార్కండేయవరి[తత, పు॥ లు శని, "28 
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కొకుణారసము ? 

ఏ ఏకోరస$ః కరుణఏవి * ఆని భవభూతిచే [పశంసలందుకొన్న దీ కరుణ 

రసము, భారతీయనాయిక లలో జానకి క రుణరసముక న్న మొదటియాడు బిడ్డ, ర 

రామ రామును రావణుడు అపహరించి లంకలో మనుంచును. సీఠాన్వేషణమున కె 

రామదూత గా ఆంజనేయుడు సాగరను లంఘించి లంకకు వెళ్లి, అక్కున అశోక 

ననములో శోకసాగరములో మునిగియన్న సీతమ జూచుము. దాసుగారి యథార్థ 

రామాయణములో అంజనేయుడు దీనావస్థలో నున్న ఆ సీతను చూచి దాధపడుచున్న 

కరుణరసదృుశ్యము _ 

అమ్మా యిట్లుంటివ! నీత! యా-హో-విధిశేత శయ 

ఎమ్మెయి (వాసె సీక్షీ వాత జగ బేకవమూత! య 

ముద్దుగ జనకుడు గనుబాలా! సంపుతశలీలా! 

(వొద్దిటు గడుపవలసె నేలా-రాము నిల్లాలా! యు 

చెక్కీ-టం 'జేయివేర్చి వె కీ. కె రగు చుం 

గన్లోయి వేడీ సీర్గార్చె చేల: 
ది భ్ 

ముక ర నలాడు ముజేము వరియలో 
, సె nn అనో 

నుస్పురంచున్ నెచ్చనూ రె చేల? 

పలవిళచి నడి సొమ్మసిలి వడంకుదు6 జల 

చప్పరంబున నడ ల్లా ర్పెచేల? 

యటగటిన కొప్పు నల్లిటు పీశీ కొం 
టె గ టె క. 

చొర సావో యని యార్చెబేల! 
soe aerde 

అవనిలో ధర్మమున్ నిల్ప్స నవతరించు. 

_నాదిదంపతులారః రుం wal 

మట "ఊఉ త్రరరామచరితమ్ _ అం. రీ, శో. 41 
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పమున? (గెాంగుచుంటిరా = తలి దండు 
ఏన్, 

లార! యో జూనకీరాములార! మరు 

అంజ నేయుడు విరహముకో (కుంగుచున్న రాముని చూచినాడు, ఇప్పుడు 

మూ రీభవించిన కరుణరసమువళె నున్న సీతను జూచి, గుండె బండలయి రాముని 

గూడ గుర్తుకెచ్చుకొని బాధపడినాడు. ౫ పద్యమున గన్నడు సీత చూచువారి 

గుండె బండ లగునట్లున్నదిక దా, 

రామాజ్ఞచే సామి[తి అరణ్యములో నొంటిగా విడిచివెళ్లి నపుడు, జానకి 
విలపించిన విధము జానకీశపథ హరికథలో ఒక కరుణరసఘట్టము కా 

ప! ఎంతపని చేసితివి రామా నీ వింత కళినుడవని యెరుగ నెం 

అ! సంతతంబు నిన్నె నమ్మిన సాధ్వి నణవి కప్పగించి. 1యెం., 

నీచులాడుకొన్న నేమి నిజము సీచెకుగవా 

నా చరిత పమ్మి తమని యనలుడు సాత్యమిాయ లేదా [మెం 

అపవాదమూడ్చి రాజ్యంబున సీతి ని 

ల్ప్బుటకు నన్ విడనాడే భూమిభర్త; 

కాన _సాకేశుషై నే చేరమును "లేను, 

కలవా. ర్త డెల్పక కన్మొరంగి 

యడవిలో ననుడించి యరిగిన సౌమిత్రి 

తప్పిది, రామాజ్ఞ చెప్పినంత 

నిండు గర్భిణినగు చేయుడు దొరవస్థం 

బరికింపలేకిట్లు ప్యతమందు 

(వాసివోయిన లత్మణు వలనల్నడు 

నొాకుందోంచదుగాని, యన్నంగ దుష్ట 

15. యథార్థరామాయణము - హనుమత్సందేశము, పు. 206. 
న. 
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రావణానునుచేతం గాంపోవయుడిన 

నా(డె చావక (బ్రతుకుట నాదె తప్పు 

ప। రమ్మా మృత్యువ వే నం జేకొమ్మ్యూ చచ్చి సుఖంతు నిపుడు 15 

నమ్ముకొన్న రాముడు నన్విడ చెను సాకు నీకన్న మితు-లెవ్వరిక 15 

' తినుడో ఫులులార దీనులార మో యాకలిదీర గ 

ఇనకులదిపమైన రఘురాముసి కిల్లాలనయ్యు నిందంబడి యా 

వనమున నొంటి నిడువబడితి నింక (బతుకనొల్ల మోకు 

పుణ్యమగునన్దిన కళ్ [క్ర 

ఇట్లు సీత మృత్యుపును కోరుకొనుటకు కారణము వైరాగ్యముకాక, భర్త 

లోకులమాటలచే వెడలగొశ్రైనను బాధయే. కనుక నిదియొక కరుణరసఘట్టము. 

హరిశ్చం[ చుడు సత్యమునకు దొరికిన శోకసార్వభౌముడు. _ దాసిగానున్న 

చం|దమతి సర్పదష్టుడె మరణించిన ప్ముతుని శవమును తీసికొని కాటికి వచ్చి, కాటి 

కాపరిగా నున్నవాడు తన భర్రయగు హరిశ్చందుడని ((గహించినపుడు చంద 

మతికి శోకము కట్టలు తెంచుకొన్న ఘట్టము _ 

అయ్యవచ్చి పల రిం-దు కొడుక! ముద్దియ్య వేల! చేల నేలపడక'! 1అ 
tal ది 

సీతం[డ్ కన్ని భుల జూడు కొడుకా! యా 

రాతిరినుండి మరి యగుపడవా కోడుకా! అ 

ఎంత వచె. (బాణెశ్వర నేడు మన 

పంతంగొడుకటు పడినాడు . అ 

స్ కాకలిదప్పిక లికలేవా? కొడుకా! యా 
లోకనింద లిక నిన్నంటవుర్తా = (అ 

పుష్టైడాన స్పీపె జెట్టకొంటిని కొడుకా! న ఆ 
16. జానకీశఫథము + పు.లు 28, 24 
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ణ్ 

న్నకుటం బడల దోసితివా? కొడు కా? 
ట్ 

ఎంత సుందరుండ వంత సుగుణివ కొడుకా, చే 

చెంత తలంచుకొందురాః కొడుకా: [ఆ 

౯ కొనసాగు వంనవుందున నాచ్తెము గోము 

బుట్టితీవని నిన్ను ముద్దు బెట్ట 

సిర (ప పసూతిపై తే రమణీ యని 

రెట్టిగాం (బేమ నా తట్టుజూపు 

సకల సామంతరాట (క ౦బునకు నిన్ను 

భావి (పభునిగం గన్సర్సు చుండు 

నీదు సౌజన్యము మోదంబుగా౭ జూచి 

నావంక గర్వించి నవ్వుచుండు 

నట్ట నీతండి సర్వం సనహోధినాథు 

డిట్లు నిం గూర్చి బిట్టు నోకించు-చుండెం 

జూడవేమి? నుశేయను మూటాడవేమి? 

యెంటిగా నేలపడక? నా చంటికొడుక!]" 

ఈ కడుపు తపగుకొనిపోపు కరుణరస ఘట్టమును దాసుగారు కావలెనని 

“కోకవరాళి” రాగముతో అక్షరబద్ధము చేయుటవలననే, దాసుగారు రసపోషణ 
విషయమున ఎంత |శద్ధ తీసికొనినారో వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు. ఇక చంద 
మతి నోట పల్కి౦చిన మాటలు క త్తిపీటలు. 

గజేం (ద మోక్షణ హరికథలో మకరిబాధకు తట్టుకొనలేక పట్టు సడలిన 
కరిరాజు చేసిన దీన (పార్ధన "యొక, కరుణరస ఘట్టము పు. 25). 'భాగవతమున 

బమ్మెర పోతరాజు. గజరాజులో సరశ్రాయ దే పవేశము చే చేసి (ప్రార్థింపగా, దానుగారు 
పోతనగారికన్న ఇంకొక మెక్కి. _.. 

17... హారిశ్చందోపాఖ్యానము, పు. €9 
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వరనారాయణదాసావనుడ"నని _ నినునే 

కరము స్మరియించితిని గదరా 

నిరంతరము విజయనగర వరంబునను వెలసిన సామి 

రార గోపబొల యిది త ఇ 

గురా సరిసరిఠా మనుపవురాత్వరగ. 

అని గజేం[దుడుగా నవతారమేదాల్చి అభేదాధ్యవసాయముతో (పార్టించినారు. 

ఇక విజయనగర గోపబాలుని సంబోధించుట దాసుగారి గడుసుతనము. ఇది (పతి 

భాగవక పఠన (ప్రాణికి పరిచయమైన |ప్రసిద్ధ కరుణ రస ఘటము, = 
వై 

అల్లునకు అత్మజను అస్పగించుఘట్టము కన్నతండ్రులకు ఆడుపిల్ల పుట్టగనే 
టి 

నిర్ణయింపబడిన తప్పించుకొనలేని కరుణరసఘ ఘట్టము, అశ్యసతిమహారాజు తన 

ప్ప త్రికయెన సావి తిని సత్యవంతుని చేతిలో పెట్టుచు వగచుచున్న ఘట్టమును దాసు 

గారు సావి గ్ర చరిత్రములో పోషించిన విధము_ 

ప। అప్పగించినాము నీ కన్నా మాయొక్క పిల్ల 1న 

అ! ఎవ్వుడడిగాడై న నడిచి యెకగదయ్యయో సుకుమారి 1న 

మి! అప్పా - యిచ్చక ముల గొప్ప - డాడినమాట 

స్ప _ దాజ్ఞ్యకు మారుచెప్పదు. = 

మదిగప ప్పదు-వంత. విప్పదు- - చెరుపుమప్పదు- సుగుణాలకుష్ప [న 

నిన్ను ' కలంగన్న మొద లెంత నిన్వలచెన్ 

. అన్నము పానమన దొక్కి౦తె నన్ని దపోదు 
ఎనో నోములు నోచి కన్నా మెంతయు బెంచు 

కొన్నా మిప్పు డేడయుచున్నా బు నీ సుగుణము 

విన్నాము గతియనా యము నీవె నె మన్నాము దుఃఖనూచి [య 
iinet 

18. గకేందమోక్షణము - వు. బర్ 
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కాత్యాయ నీపూజ్నకై సన్న జాజులు. 

గోయ మాయ మ్మకుం 'జేయికందు 

నొకసారి సాష్టాంగ "మొనగూర్చ మాపిల్ల 

చెక్కిళ్ళు ము త్తెంపుం జెమట గాజుల 

గూతమేరను దుర్షగుడిక్ నడువగ మూ 

బా నై యడుంగులు పొాక్కు_ లెక్కు_ 

హంసతూలికతల్చమైన మా కూంతున 

 ఛొత్తిగల్లి న పక్కలాత్తుకొనును 

బలుతపంబున సావ్మి తివరమువడని 

కాంచి యెంతయుముద్దు తో జెంచినార' 
మకట యిమ్మందర౮ యిన స్ యలమంబోడి 

re | 19 నెట్టులే లద తండి! నీ కిచ్చినాము 

ఈ పంక్తులు సావితీ పవి తజననకారణము, సావిత్రీ సౌకుమార్యము, 
సొవి|త్రిని తల్లి దంగ్రులు పెంచిన గారాఐము, సావి తికి సత్యవంతునిపై గల 
[ప్రేమను వెల్లి డించుచు, అశ్వపతియొక్క పు త్రికావియోగళో కమును హృదయ 

విదారకముగా "గోతల కందించుచున్న వి. 

సారంగధరనాటకమున రాజాజ్ఞ హంతకులు సారంగధరుని కాలుచేతులు 
ఖండించుటకు తీసికొనివెళ్ళిన ఘట్టము ఒక కరుణరస ఘట్టము. ఆ ఘట్లము 

న యల్ 
నందలి సారంగధరుని మాటలు. _ 

కుభపంథవరాళి - రూపక తాళము 

| సీవే సాయాత్మకు నరణ - నిఖలాదికారణ [ని 

| స్థావరముగయబుట్టింపక ఎ "కేవల తిర్యక్కు-౯జేయ 

క వసువము౩ి నను నరుని... చేల వుట్టించితివి తండి నీ 

19. సావిశ్రీ చరిక్రము, పు. 29. 
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సువివేకచే తప్పయ్యెను - సూనృతంబె ముప్పయ్యెను 

భువితూతకి రశ్షంబాందె _ పూతజనుంజె శిత,ంబాందె 1సీ 

హరహరాః సర్వేశ్వరాః "నాకెంత దుర్గతి పెట్టితివి. నిర్దోషినగు నాకుం - 
బితృవిరోధము, మృషాపవాదము, ఘోరమరణము |వాసితివా? కానీ, మించినది 

తలపోసి కుందనేల? అక్క-టాః [పాణ స్నేహితుండాః 

తణమెడంానినప్పు నినుంగన్ను లం జూ-చినదాకం దోంచకుం 

డునుగద - రాతి నాదుకలనున్! నినుందప్ప మజెవ్వనిం గనుం 

గొనంగద - ( పాణమి తుండవు - కోవిదుండి నిను[దోయు వెతులి 

ప్పనఘుండ! వాసి బొందెడు సుమయ్యు సుబుద్ధిః ననున్ తుమించువూ 

అడ్డుపల్క-ని పీణ్రియ; యనుంగు పారు 

వంబ! నామాట వినినంత వంగు నిల్ల]! 

తత్త్వ మెరింగించు భాగవతంబ! మిమ్ము 

బట నా కరములకీయక (బా పీలేద? 
6 ఆలి 

నాబిడ్లకన్న సుందరుండులేండని పారిం 

బొరి మోవినొక్కి- నన్ ముద్దు పెట్ట 

నాయన్న జగదేకనాయకుం డగునని 

మజిమతీ నన్ దన యురముంజేర్చు 

నాయయ్య చదునులోనం (బోడయని పలు. 

మటు చెంతంజేర్చి నాకురులు దువ్వు 

నాతం(డి శాశ్వతఖ్యాతి నొందు నటంచు 

నన్ను! గన్నపుడెల్ల మిన్నుముట్టు 

= అట్టి ననుంగన్న తల్లి నాయాపద విని. 

. మెట్ల భరియింపగల్లు? నిం కెట్లు (బతుకు! 
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హారహారా! సర్వలో కేశ! పరమసాధ్యి 

నిటు కుందింస నను సృజియించినావ?ిి 
ఛా 

ఆ ర్తిలో నున్న సారంగధరుని మాటలలో ఒక [కమమున్నది. మొదట 

తాను నిర్దోషియైనను తనకు ఈ దుర్గతి ప్రైననియు, తరువాత తన _వాణసఖుడై న 

సుబుద్ధి చెన్ను  మంచిమాటలను వినక అతనిని [తోసిపోయిన ద్ దోషమునకు తన చేతు 

లకు ఈ శాసి జరుగుచున్నదనియు, తరువాత వీణెను, పారువమును, ధనుస్సును, 
భాగవత (గంథిమును తన చేతులలో పట్టుకొను [పాప్త మిక లేదనియు, తరువాత 

తన కన్నతల్లి [పేమ గుర్తుకు వచ్చి, ఆ పరమసాధ్విని బాధ వె పెట్టుటకు తన్ను 

సర్వలోకేశుడు సృష్టించెననియు వాధపడినాడుం 

దాసుగారు స్వ భావసి ముగా కరుణాహృదయులు, 21 కరుణరస పోష 

ణావకాశము వచ్చినచో పోషించుటలో అశద్ధ చేయుదురా? 

హోస్యరసము క 

నాట్యళాస్త్రమునుండి రసముల పట్టికలో హాస్యము సలి లి ంపబడుచున్నను, 
పూర్వ గంథములిందు హాస్యము హాన్యముపాలే యెనదనియనక తప్పదు, లక్షణ 
రక్షణమున్నంత హాస్యమునకు లక్ష్యశిక్షణము లేదు. [శవ్యకావ్యము లందు సరిగా 
వినబడదు. దృశ్యకావ్యములందు మా్యతము నామమా[తముగా విదూషక పాత 
యందు భయభో జనములకో (బతికినది, 

ఈ సందర్భములో హాస్యరసమును గూర్చి (శ్రీ మధునాపంతుల సత 
యణళాస్త్రిగారి వాక్యములు జోక్యము చేసికొనదగినవి _ 

“మన సొారస్వతంలో మొన్నమొన్నటి వరకు హాస గమనేది ఆనుషంగికంగా 
నాగుతూవచ్చిందేకాని, ఆధికారిక రసం కాలేక పోయింది శృంగార రసానికి 
20. సారంగధర - పు॥లు 94, 95- 

దాసుగారి వ్య కిత్వమే యిట తొంగిచూవినది, 
నీకే, దయ అను అర్థమున నున్న “కరుణ అను శబ్దము ఆకారాంతము, 

స్త్రీలింగము (కరుణా), రసపరమైన “కరుణ' అను శబ్దిము అకారాంతము 
పుంలింగము (కరుణ8) . 
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వెనుక ఉండి చెంగు పట్టుకొని నాటకరంగంలో మధ్యమధ్య నడవడం తప్ప, హాస్య 
సం స్వతంత విహారం చేసింది లేదు. ఇటు భారతీయ వాజ్యయమూ, అటు 
డమటి రచయితల పోకడలూ అకళించుకొన్న కొందరు మేధావులు, హాస్యరసా 

నికి దాన్య విముక్తి కలిగించి స్వతం[త (ప్రతిపత్తిని | పసాదించారు.”22 

ర 

ప 

కథాకథసము (సధానముగా న్య క్రీ నిష్టము. రథకునకు సమయోచిత [సజ్జా 
అవి cry 

[పదర్శనము ఉండవలసిన పాథమిక లక్షణము, ఈ (ేజ్ఞాపదర్శనమునకు 

తక్కినవాని విషయ మెట్లున్నను [పొన్తావిక పద్యములు ఛలోకులు, 
య ది pen.) 

చమత్కారములు, హాస్య|ససంగములు, పిట్టకథలు వ్యాగూపమైన నామగి. శః 

సామగి దాసుగారికి అపారము అనుటకు లోకము ఆయనకు ఆరతి పటు'పే తిరుగు 
థు 

లేని సాక్ష్యము, కాని ఈ విషయము వ్యషక్తినిష్టము. 

దాసుగారి హాస్యము (గంథనిష్టమై యెంత యున్నదని (గంథములవై పు 

దృష్టి [వసరించినచో, దాసుగారు హాస్యరస ప్రధానముగా నూటిగా (వాసిన 

[గ్రంథము దంభపుర [సహననమను. అది లభింపలేదు. ఇక వారు నూటిగా 

హాస్య రసమునకు ఆలంబనముగా చి|తించిన పాత నారంగధరనాటక మందలి 

విదూషకుడు. ఈ విదూషకునకు వారు పెట్టిన పెరు “గిలిగింతి ఈ గిలిగింత 

యను నామకరణమె దాసుగారి హాస్యదృష్టికి తార్కాణము. ఈ గిలిగింత పెట్టిన 

రెండు గిలిగింతలు _ 

సారంగధరుని పావురము చిత్రాంగి మేడ పై (వాలు అ పావురమును తీసి 

కొనిరమ్మని సారంగధరుడు గిలిగింతను పంప, గిలిగింతకు చిత్రాంగి మేడయొద్ద 
చిత్రాంగి దాసిమైన అంటింత ఎదురగును. అపుడు జరిగిన గిలిగింత అంటింతల 

హాస్యసంభాషణము. 

అంటింత : (|పసేశించి) ఓరీ ఓస్, గిలిగింతగారూ చాలా దినములకు నీరాక', 

నీవు నా మగ(డవై నచో నిన్ను నాపె(టలో నిముడ్చుకొని దాచయకొనక 

పోదునా? యీ మామిడిపండ్లు కావలెనా? 

గిలిగింత : కో (తపం స్గుకొవు, తట్టపం స్టనుం గావు, నీ. యీ రాలుగాయలు 

.. నాకెందుకు? 

22. మధునాపంతుల సాహిత్య వ్యాసాలు- పు. 86 
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అంటింత ౩ నిజమెన మగవా(డవై నచో మరెంత గోటు చేయుదువో? 

గిలిగింత ఏ; చేయుదునో, మానుదునో, రాలుగాయలం బండించక పోవుదునా? రసము 

పిండించకపోవుదునా? నీ బలు పెండించకపోవుదునా?9 

ఈ సంభాషణమునందలి హాస్యము సహృదయైైక వ ద్యమే క కదా. మామిడి 

సందు హాస్యమును ఫోషించుటకు రంగస్థల మెక్కి నవే కదా. “రాలుగాయలు” 
na) 

[పాత సాహిత్యములో దొరకనివి, 

మరియొక ఉదాహరణము.సారంగధరున తం|డి యగు రాజరాజనరేందుడు 
వేటకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చుచు గిలిగింతను చూచును. అస్ప్బటికే చిత్రాంగి సారంగ 
ధరుని బలవంతముచేసి విఫలమునోరథ యగును. అప్పుడు రాజరాజనరేం[ద 

[(పభువుతో ఏమి మాటలాడవలెనో తెలియక మాటాడుచున్న గిలిగింత పలుకులు 

గిలిగింత ఏ గిళిగింతా; వలవంతా, అంటింతా, ఎం[టింళా, ఎీీరింత, చికి 

లింత, బాలెంత, చూలింత, కుక్షిణీబొంత, చింత మంచిపేర్ణే. ఓహో! 

ఏలినవారు కనులపండువుగా విచ్చేసిరి. ఎన్ని. సొట్టనక్క-ల వేటాడి 

నారు? మరెన్ని గుడ్తికొంగలకు వలవై చినారు? ఇంకెన్ని చచ్చుతొండల 

కురిపన్నినారు? మరియునెన్ని యడవి దోమలంజంపి తెచ్చినారు? తమ 

'వేంటవై భవ మొకసారి సెలవిండు. వివేక సింహముం బట్టరా లేదా? 24 

ఈ గిలిగింత మాటలలో మొదట తొ|టుపాటు, తరువాత ముఖ్య మైన విష 

యమును దాచుకొ న లేక “విచేకసింపాముం బట్టిరా లేదా; అని యనుటయు 

హాస్యధోరణిలో నున్నది. 

రుక్మిణికల్యాణకథలో రుక్మిణిని కృష్ణుడు తన యింటికి తీసికొ నివచ్చినపుడు' 
భ_ర్హగదిలోనికి రుక్మిణిని పంపుచు సుభద్ర రుక్మి లీని “గేలిచేసిన కీలుస ఖైదు 

మాటలు" | 

ప। వదిన! యెంతటి ముద్దరాల వె-శా 

బాసు-మవోూపహముందెల్బం జూలనె! వ 

నికి. సారంగధర పు॥లు 26, 27 | 

24. సారంగధర - పు॥లు 56, 57 
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! గదిమెడేలి తోటికాంతల సిగ్గెన 
రా 

గరితవు-నాయన్నన్ గడు నలయిం నకు వ 

1. పదంసపడి పనినాటనుండీయు వలచినావు సరోజలో చను 

అదుగెతగిరమ్మని రాయబార మంపుకొన్న వగల 

వంకాయ 1వ 

ఏ. 'వెన్నందినెడుగాన కృృన్నుండు మెత్తన 

కన్నరో! నీ రాచకఠినతం జూపకు 

పిన్నా డవీర్ణకుం (బియముగ గదింజూరు 

చిన్న మేనల్లుని శీఘమె కనవలె 

ల పన్న చేలా గడుసుమాటలి? వన్నెలాండికొ రా(తిమించె 

వెన్ను నకుం 'సేవలం జేయుము. వెళ్ళి వచ్చెద రాము మరల %్।[వ 

ఇందలి మృదుహాస్యము పల్లవి యందలి పతిపదము: అనుపల్ల వి యందలి 

“కోటికాంతల సిగ్గయిన గరితవుి; చరణము లందలి *అదునెనగి రమ్మని రాయబార 

మంపుకొన్న వగలనంకాయ.,, “సన్నెదేలా గడుసుమాటలి అను పంక్తులు వ్య కము 

చేయగా తక్కీన పంక్తులు ఈ హాస్యనునకు భళాభి యనుచున్నవి. అన్నియు 
నొక యెత్తు “నగలవంకాయ' యుక ఎత్తు, 

భీష్మచరి త హరికథలో వెనుక అడుదియైన శిఖండి నీష్మనితో యుద్దము 

చేయుటకై అర్జునుని రథమెక్క, అపుడు 'వింతనవ్వున' భీష్ముడు శీఖండితో నను 
చున్న మాటలు ల 

ప| మగవాడనై తీవా? మగువ! యిప్పుడు నీవ 

తగిలి నన్ను జయింపం దగనోచినావ [ము 

అ। ఎగాదుమా భెణములు- నేవూరు దొడుగంజువము 

న గళ నీతంబోర-నాసాటినా లెల్ల [ము 

సర్, రుక్క్మీణీకల్యాణము - పు॥లు 40, 41 
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1. నాండు భార్షవు ( పాపునన్ మోసపోతివా? 

"నేండు పార్థుని దాపు సీకో క్క నొడంసార్పు 26 (వు 

ఈ పల్కులు ఎగతాళి పలుకులు. “మగువా! ఇస్పుడు నన్ను జయింస 
మగవాడ వై తివా? నేను బాణములు మారువేయను, నేడు నీకోరిక పార్టుని దాపున 
తీరును. "నీవు నోచినావు అను మాటలు హాళనాత్మకములై న హాస్యపు పలుకులు. 

అంబరీషచర్మిత హరికథలో దుర్వాసుని సుదర్శనచ కము వెంబడింప, 
అతడు కైలాసమున కేగి పరమేశ్వరుని శరణము వేడ, పరమేశ్వరుడు తాను 
అశక్తుడనవియు, తాను వెనుక విష్ణమాయచే పరాభవము నెందిన విషయము చెప్పు 

సందర్భములోని శివకేశవుల హాస్యసంభాషణము. 

1. వినుము తొల్లి నాకడకు (శ్రీవిభుం డొకనాండు రాయ 
వినుతి చేసీ యిట్లంటి నా సైర్యవీఛవము చూపంగ బాగ 

2. ఆండుడానవై యల్ల నాండు నీ వసురుల వలవించుగతి 

నేడు న్యీపజ్ఞ చూపి నన్ (భమ పెట్టగలవె! (శ్రీపతి! 

ల. అనుచు గర్వపడ మోాసముందువ్వి హోస్యముగా "నేయలల్క- 

వనజాశుడు నాతో నిట్లనియెం బలుమురు చిజునవ్వొల్క- 

కామము ( దెంచినావు-మరి కంళములో విషముంచినావు-బ 
ల్బాముల దాల్బ్చినావు-సులభంబుగ మృత్యువు 'గెల్బీనావు-దు 

రూమి వనించినా-వహహ-పుజ్లైను చేతధరించినాను-నిన్ 
జామ (ఛభమింపసేయుకెటు! స్థాణుడ! నిర్ణిత పంచబాణుడా? 

 నగము మగవాడ! నీవు మిసమ్ముదువ్వి 
నన్ను చెగతాళి సేయు మెంతేయునునవ్వి 

26, భీష్మచరిత్రము - పు॥లు నిరి, 29 ల 
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ఎంతేవాడను నిన్ను (ఛమింప జేయ! 

దిన్సమొలవేల్చ! సెలవిమ్ము తిరిగివత్తు” 

ఇవి హాస్యపు పలుకులు. గంగాధరుడు విష్ణునితో 'సీవు వెనుక ఆగుదాన వె 

రాక్షసులను |భ్రమపెట్టినట్లుగా నన్ను ్రమపెట్టగలవా?' అని సవాలుచేయగా, 

విష్ణుడు హాస్యగర్భిత ముగా అతని గొప్పలు చెప్పి, “నిన్ను [భమింపజేయగా నేనెంత 

వాడను?" అని సమాధాన మిచ్చును. ఈ విష్ణుని సమాధానము హేళనాత్మకము. 

తరువాత విస్తువు మాయా భామవేషముతో వచ్చి శివుని పరాభవించును. “దిస్సమొల 
వేల్చః సెలవిమ్ము తిరిగివత్తు' అను పాదములో “మరల వచ్చెదను. సీ గుడ్డల 

నూడదీయించి నీ గర్వమును రూపుమాపెదను' అను వ్యంగ్య మున్నది, 

రౌ(దరసము ; 

(పహ్హాదచరి[త హరికథలో తన తమ్ముడైన హిరణ్యాకుని సంహరించిన 

విష్ణుని సర్వేశ్వరుడని తన పుతుడైన ప్రహ్లాదుడు వాదించుచుండ, | క్రోధముతో 
జ యు య 

హిరణ్యకశిపుడు మండిపడిన విధము. 

ప! వెరువవ'బేలరా తులునా నేది దిక్కు సా మోల నె 

అ।| తరమా సాయాజ్ఞ్ఞందాట సరిగా ముబ్లోకములంబై న | వె 

మి! మెరయలేడు మిక్కిలి రని మింట, ని 

నరగబోదు కరువలి వడితోడన్ 

చురకద్య మిగులు జముడు (పాఃటల 

బారిగొనండు నా సెలవు దప్పి 

1. చెడుగా విష్ణుండే వీకుడని చప్పెడా నీ నార్నాప్పీగా 

చెడగా యటువంటివా దేనివాడు 'వేల్చుల నేజంపనెటుపోయె 

కడున్నీ తోడి బాలకులకు మోశతమందానబుట్టించి విష్ణుని బా 
గడి కులాచారముల్. 'జెరచు నిన్ను గడు దురాత్ముం జంప 

: బుణ్యమగు 

27. అంబరీషచరిత్రము - పు. 19 
28. (ప్రహ్లాదచరిత్రము పు, 26 
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తులువా। నాయాజ్ఞను పాటింపకపోయినచో ఈ మూడులోకాలలో నీకు 

దిక్కే_దిరా? నా అనుమతిలేక సూర్యుడు వేడి నెక్కువ చూపలేడు. గాలి వేగముగా 
వీచదు. అగ్ని మిక్కిలి కాలదు, యముడు [పాణులను కొనడు. నీ నోరు 

నొప్పిపుట్టునట్లు విష్ణుడే వీరుడని చెప్పెదనేలరా? _ వాడంతటి పీరుడైన నేను డేవ 
తలను చంపుసపుడు. ఎక్కడకు పోయె? మోతమని ఆశపుట్టించి కోటిబాలురకు 

కూడ విష్ణుభక్తి క్రి [పచారము చేయుచున్నావు. కులాచారములను పాడుచేయు నిన్ను 

చంపుటయే పుణ్యము అను హిరణ్యక వీపుని కో ధపూరిత మగు సలుకులలో 

నున్నది రొ రసము 

మార్కం౦డేయచరి [త హరికథలో, బాలమ మార్కండేయుని ప్రాణములు తీసి. 

కొని పోవుటకు వచ్చిన యమ భటులు, అతని దరిచేరలేక, ఆ విషయమును 

యమునితో చెస్స, |ప్రశయానలమువలె రౌదాకారుడై యముడు తపము చేయు 

చున్న మార్శ౦డేయుని చెంతకు వచి |కోధముళో ననుచున* మాటలు. a రా dU a 

ప। జెర కన్ను గానక నాయాజ్ఞి మోరితివా . [కు 

అ] వరీ సీడిక్కు_ వచ్చు వారిపు | | డ్ "ర 

మి! సారనభవాంచతవమందు నాదు సాననముం (దప్ప ంజాలువార-లె 

వ్యారు 7 గానరాదు సీవనం దృణపాయముగద మాడు నా 

తమూాస ॥ బె 

1. ఇందునై న నం జెకలింతు నా యు 

చేందునై. నం గబలళింతు చందసూ ర్యాది (గహములుంగూడ 

వానసింపలయుడు నావలన ని 

_స్తం్యదుండ నై జగమునందుం దిరి గద 

సాంద యశోనిధ్ధి న్దాలుండో _॥1నాళార 

కొరా! బాలకా! కన్నుగానక నా నాయాజ్ఞ మీరితివా? ఇపుడు సీకు దిక్కెవరురా? 

[బహ్మాండమందు నాయాజ్ఞను దాటగలవార "లెవ్వరు లేరు, ఇక నీవా తిరస్క-రించు 

నది. నీవు నాకు గడ్జిపోచవంటివాడవు, ఇం|దుని పెకలింతును, ఉసే పేంద్రుని 
శ, మార్కండేయ చత్రము, పు॥ లు ఉని, 48 
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కబళింతును. చం|దసూర్యాది [గహములు నాచే శాసింసబడుచున్న వి. ఎదురులేక్ర 

లోకములో తిరుగు కౌలుడనురా. బౌరౌరా! నా యాజ్ఞను మీరితివా?. అని యొడలు.'. 

తెలియని [కోధములో యముడు పలుకుచున్న ఈ ఘట్టము రౌ(దరసము పోషింప 

బడిన ఒక ఘట్టము, 

అంబరీషచరి[త హరికథలో చకానలజ్వాలలకు భయపడి దుర్వాసుడు 

మహేం|దుని శరణుకేడ, మహేదుడు తాను అశకుడనని తెల్పుచు, వెనుక 
తాను పొరపడి కృష్ణునకు అపరాధము చేసిన వృ త్రాంతమును వివరించును, ఆ 

వృ త్తాంతములో (శ్రీకృష్ణుడు తానే భగవంతుడనని గోపదాలకులకు చెప్పి, ఇందు 

నకై యాగములు చేయుట అనవసరమని టోధింప, ఇం|దునకు కోపము వచ్చి 

మేఘములను పిలిపించి, వానితో అనుచున్నమాటలు _ 

ప॥ అనాహా యెంత విపరీతము నా గొల్ల డొౌనరక్చె |అ 

అ॥ వముహిలోపల నాయాగము మాన్ని కాటులా రై అ 

మి! గహనంబుల పశునులుం గడునర్చింపందగిన వంట 

ఇహీహీ (తిభువనేశ్వరుండ చేదనపూజకుం దగనట ॥య 

1. కర్మమేదై వమనుచు జ్ఞానము బోధించెన్ 
దుర్మదమున నన్ను మహే*ందుని తృణీకరిం చెన్ 

చేర్చి శుతి స్మృతి -వోదిత విధులెల్ల న్ వ్యర్థములయ 

ధర్మమె గోరతషణమంట తేన మూటల వేదములంటట ॥య 

భళిర యాడింభ నా స్తికు పల్కు నమ్మి 

యాదనులు నన్ను మజచిరి యవనిలోనం 

గానునన్ మిరు దబ్బున గడు (ప్రళయ ముం 

'బెంచి వారల కొంపలు ముంచిరండు' 

ఆహాహాః ఆ గొల్లడు (శ్రీకృష్ణుడు) ఎంత విపరీత మొనర్చెను? నేను పూజకు 
లి E౯9 

తగనట. యాగములు మాన్పించి పాడుకూతలు కూయుచున్నాడు, కర్మ మే దైవ 

80. అంబరీషచరిత్రము - పు. 18 



శశి) లా 

మని మహేం[దుడనై న నన్ను గూడ తృణీకరించెను. గోరక్షణమే ధర్మమట. తన 
మాటలే వేదములట. తక్కినవన్ని వ్యర్థములట. ఓ మేఘరాజములారా। ఆ 

డింభ నాస్తికుని మాట నమ్మి యాదవులు నన్ను లెక్క_చేయకున్నారు. మీరు 

వెంటనే (ప్రళయము సృష్టించి అ గొల్లపల్లె ను ముంచిచేయుడు _ అను ౯౦|దుని 
అవమానజ నిత [కోధపూర్వక (ప్రతీకారవచనములుగల ఈ ఘట్టము ఒక రౌ్యదతస 

' ఘట్టము. 

హరిశ్చం!దో పాథ్యాన హరికథలో హరిశ్చందుడు విశ్వామి! తుని నిద సృజింప 

బడ్డ మాలగరితలు హరిశ్చం|దుని రతి క్రీడలకు పురిగొల్బ, హరిశ్చం|దుడు తిరస్కం 

చించును. అపుడా మాలెతలు ఎడ్చుచుండ, “_్రశయాగ్ని విధమున ర్నమా_ డి 

యై కౌశికుడు వచ్చి హరిశ్చం(దుని పై పె మండిపడుచున్న ఘట్టము _ 

ప। జొశకాల! (ూరరాజాధమా! 

నా య్మా శ్ర మంబులోన సీక్ యల్ల కేమిరా(జా 

అ। వరక నన్లానక నా పెంపుడు లేడి 

నెంతయ నెదిరించి 'బెదిరించినదికాక తయా 

1. వేటాడి యప పన్మితంపు భటులతో 

గోటున నా యజ్ఞ వొటమున విహరించి (జా 

2. నాకంజెలుపంబోక నాముద్దుకన్నె ల 

జీశాకుపరచి శిక్షించినా వే మా 

వీరి నేడ్సింపనేల ' హ్ ఇవ్యారి నాదు 

కన్నుంగవకన్న "నెక్కు_డు కాగజూచు.. 

కొందు నా ముద్దుకూతులం నొట్టితేమొ 
పల్కు-వూ వగ ముతోవభాజనన్ముసో! 

 జారౌరా! ఓరీః |కూరేరాజాధమా॥ నా అ క్రమములో ఈ అల్ల రేమీరా? 
సా పెంపుడులేడిని బెదిరించినావు-. కక భటులకో. నా. యజవాటమున 

Cy 

31, హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము, పుం; 28. 
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తిరుగుచున్నావు. నాకు తెలుపకుండ నా ముద్దుక న్నెలను ఏడ్చించినావు, కొట్టినావు, 

ఈ చేష్టలన్నియు ఏమిటికిరా? వేగమే సల్కుము _ అని గద్దించు విశ్వామ్మికుని 

పల్యుూలు గల ఈ ఘట్టను ఒక రౌ దరసఘట్టము. 

ఖీష్మచరి[త హరికథలో అంబా నిమిత్తమై జరుగు యుద్ధమున, జామదగ్ని 

తన మాటవినక, తనతో యుద్ధమునకు తలపడ్డ శిమ్యడై న భీష్మ నితో “సటసట 

పంగ్ణు కొ రుకుచు” నిస్పులు క్రక్కుచున్న ఘట్టము. 

ప! నిన్నటి జయమున కుబ్బి గర్వించు సీభని పశ్షైద చేడు ని 

అ॥ పిన్న పెద. ద్ద తారతేమ్య మెవుంగవ రీచముణం చెద జూడు ని 

t. కండ్కకొవ్యు మెండు సీకుంగలదని కన్ను గానను కుమారా 

కొండ యెంత వజమెంతే తెలియవు కొంచెమైన నాళార ॥సి 

మున్న టివాంతవు తెలినీన 

'ఇెన్నునం జెద్దల నెదిర్చి తెగ నశ్చెదు సీ 

కన్నమ్మ కడుపు చల్లగ 

నున్నేనియు Cir -దేమొ యోరి కుజ్జా! 

ధర్మమనంగ సత్కర్మమ్ము, పెద్దల 

వ ర్గనమున డాని భంగితోందు 

సీతిగల్లిన సర్యభూ తహితంబగు 

(అహ్మబుషులతో డ ౩ వాదు తేగదు " 

లతకు. బందిరిమాడ్కి_ రమణికి మగనిని. ల 

జతగూర పదల చుట జడ్డితనమ?. - 

పీల్లను ను (గుడ్డు తా వెక్కీ రించిన యట్టు 

గురునకు  శిమ్యుండు గల షె దగ 

. యొవన మదంబునం దగరాజనిమ్ము 

: కామ్మలందాలి క 'డీకొని. కొండమోంద 
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సనహజశ తును నాకు నీ శు తజూతి 

కనుక నిన్ (దుంతు జెల్లి న గాచుకొనుముూీ* 

సీరీ! కుజ్హా 1 నిన్నటి తాత్కాలిక జయమునకు ఉబ్బి గర్వించు నీపనిపపైదసు. 

పిన్న పెద్ద తారతమ్య మెరుగక, కండ కొవ్వు కలదని కన్ను గానకున్నావు కొండ 

శ కివ్యజశ క్తి కొంచెమైన తెలియకున్నావు. నిన్నమొన్నటి వాడవు, కెలిసినవాని 

వలె పెద్దల నెదిరించుచున్నావు, నీ కన్నతల్లి కడుపు చల్ల నిదైన | బతికెదవేమోం 

మాబోటి పెద్దల వర్తనము వలన ధర్మమన . నేమియో శెలియను. మావోటి 

(బహ్మర్జులతో వాదుతగదు. గమణిని మగనితో చేర్చుట మూర్గత్వమా? సిల్లను 

గుగు వెక్కిరించునట్లు గురువునకు నాకు శిష్యుడవైన నీవు న్యాయము తెల్పెదవు. 

మదమున పొ'కేలు కొమ్ములతో కొండను ఢీకొనునట్టున్నది నీ పద్ధతి. నీ తత్ర 
జాతి నాకు సహజశ | తువు, కనుక నిన్ను చం పెదను, శక్రియున్న కాచుకొనుము 

అను పరశురాముని పల్కులు గల ఈ ఘట్టము ఒక రా్యద్రరసమఘ్రట్టము, 

ఉత్సాహాత్మకమైన ఈ ఏరరసము ఉత్తమ పకృతికము. ఈ వీరరసము 

దానవీరము, ధర్మవీరము, యుద్ధవరము, దయావీరము అని |పధానముగా నాలుగు 

విధములు, “సచ దానభర్మ యుద్ధెర్ణ యయా చ నమన్వితశ్చతుర్థా స్యాత్ 139 

ఖీష్మచరి[త హరికథలో, భీష్ముని జయించుట అసాధ్యమన్మి కౌంతేయులు 
కృష్ణసహితులై చాటుగా ర్యాతిసమయమున భీష్ముని చెంత కేగి తమకు విజయము 

కల్లునట్టి మార్గము” చెప్పుమన్న గాంగేయుడు తన్ను వధించు నుపాయమును 

చెప్పిన ఘట్టమొక దానవీరరసఘట్టము (పు. 27) . 

పితృకార్యసిద్ధికై తన నకల శకులను ధాఠపోయట ప్యుతుని విధి అని చాటి 

చెప్పినవాడు గాంగేయుడు. పితృసాఖ్యమునకై రాజ్యమును, వివాహమును కాల 
చన్నిన దేవ వతుడ్కు భీష్మచర్నిత హరికధలో శపథము. చేసినభీమ్మడై న. ఘట్టము 

ఒక ధర్మ వీర ఘట్టము, 

2. భీష్మచరి[తము, వు॥లు న్ CH 

శకి, సాహిత్యదర్పణః - తృతీయః-పరిచ్చేదః - జ శ 284 
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ప॥ నేనొల్ల నిక రాజ్యభోగము ఏ మనుముబే యీలనీ 

అ॥ భూనాథుంగు సీ కొమా క్రెయ మోదవార్నిధింబేలనీ | నే 

i. (బతుకు వరకున్ (బహ శ్రర [(వతేమునేం గావించెదన్ 

హీతముగా నా కన్నతండికి బుణము తర్చి తరించెదన్ ॥ మే 

తనయ (డు కల్గినా(డని మదంబున బొండు తల్లి దండులన్ 

మనమున గుందనీక కడు మన్ననతోడుత వారిమాజ్ఞ చొ 

_ప్పున( జరియించు చుంట నిధి పు[తునకుం పీతృ కార్యనద్దికె దక 

కనుక ( (ుతెజ్ఞ క్ విధముగా నొనరించితి ధీవరొ త్త రమా! 

రాలనీ చుక్క-లు కూలనీ కులగిరు 

లిలష గుంకసీ వార్గులింకిహోని 

అక న్మికముగ సూర్యా చం దముల్ గతుల్ 

దప్పనీ జగ మెల్ల తల్ల డిలసని 

పిడుగులు గురియనీ. సెటల్మి బహ్మాండముల్ 

పేలాల వోలికం జేలిపడని 

(పళయము సెట్టనీ ఖ్రైరవుండు (తిళూల 

_ ధఛాకండై ఫాలన్న్మే తము తెకువని 

మే దియె'క్టునంగాని యొక్కీ-౦ంతమైొన 

నాపతిన  తప్పిపోవదు నమ్మావలయు 

అఖల పావని నాతల్లి ల్లి యయ్యనేని. 

ధు చెప్పుడు నాతండి తప్పండేనిో 

"ఈ ఘట్టము నం”లి “ఏ హీతముగా నాకన్నతండికీ బుణము తీర్చీతరించెదన్, 
వౌరీ యాక్ఞదొప్పునం జరియించుచుంట వధిప్ప స తునకున్ " . అను భీమ్మ నిమాటల 

వలన, ఇందు పో షింపబడీన రసము ధర్మవీరము, “రాలనీ చుక్కలు కూలనీ 

34. n " లిన్మచర్మితము - పు లు9 10. 
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అను సీససద్య మున దాసుగారు భీష్ముని స్థిరసంకల్చ్పమును సంగీ 

తాత్మకముగా. చదువుటకు అనువైనశై లిలో వెల్లి డించినారు. 

భీమ్మడు తన తమ్మునికొర కై రాజులనందరిని జయించి కాశీరాజపుతికలను 

మువ్వురను రథముపై నెక్కించుకొని తీసికొ నివచ్చుట ఒక యుద్ధ పీరరస ఘట్టము. 

ప! నీకులున్న నెన్వరై న ఏరల వఏిడిపించుకొండు ఏ 

అ। పోరిలోన మీకు(గల్లు భుజూబలము చూపరండు ప 

1. తమ్మునకు! బెండ్లి 'సేయ(దలంచి వీరి” కొంట 

ఇమ్మహీలో రాతుసోద్వహమ్ము త్యతియధర్మమంట ఏ 

అనుచుం బక్కౌ-డు గంగసూనుపయి నాసాస్తాళి సాళ్యాది ము 

ఖ్య నృ పాలుర్టరియింప వాస్ నడణువమున్ ఖండించి భేమ్మండ నే 

క సరాధీశుల చెంతయున్ విరథులన్షావించి యడ్లైమి "లే 

క నిరాయాసముగా స్వకీయ పురి చేడ_క్డాశ్చా' (బఖ్యాతులడె ఇి5 

“ఎరులున్న నెవ్వరై న వీరల విడిపించుకొండు, పోరిలోన మీకు (6 గల్లు 

భుజాబలము చూపరండు' అను పల్ల వి యందలి పలుకులు 'సవాలు చేయు సంద 

ర్భములో ఎదురగు తొలిపలుకులు, ఇందు పోషింపబడిన రసము యుద్ధవీరము. 

సావి|త్రీచరి త్ర హరికథలో 'నత్యవంతుని £ మిషగా గొని దయావీర రసమును 

[గున్ము రించిన ఒక ఘట్టము- 

అంతట సత్యవంతుడు మహాటవిలో నొక వేటసోతు న 

త్యంత రయంబునన్: 'బెనగి వ్యాఘ్రఘనా స్యము నుండి కాచి తా 

నెంతయు లేతపచ్చికల నిల్లీకి మేపి భయంబువాపి వి 

(శాంతి యొసంగి, బల్, కనికరంబు. మెయిం దలపోసె నిట్టులన్ 

ఏర్, భీష్మచరితము - పు, 11 నా
 



రిస 

ప। ఎందుకింత కనికారము జెందమ! సేపు కార్య 

అ॥ ఎంగ్రైన నివునాబజ్ఞ 'నెవరితర ము తప్పింపగ 

మి! అందముగా భూతంబుల కన్ న్యం వాహాోారము 

నందియంబులేదిది సహజంబు సృృష్ట్రోన గావున 

1, నీరు సిప్పు దిగంబీల్చు నిటి నగ్ని 'దెగగాల్బు 

నారయ సరిబలములై న నపి రెండున్లలని నిల్చు 

ఛారుణిలో హింసయు దయ కారము పరస్పరంబు 

నూరకుండ మేల్కీ-డుల కున్నది చైవ మఠాణా 

ఎట్లియాకలియిన( జెట్టుకాయన్టుంప! 
టు ర టు దె 

జెల్లవు చివురై న జిక్క లేను 

ఈల న్బాథించి యంతయు! గో క్కైెయాు! 

చేనెపట్టులు తీయ 6బూనుకొనవు 

దవ్వులనుండి యందంబుగ పూలు గ 

న్లొనుచుందు వెకాని కోయ (బోను 

తొడరి న్నీసె వచ్చు దుష్టజంతువుం జంప 
వ 

నొప్పవు నేర్చునం దప్పుకొ నెదు 

ఆత వలె సీ నమస్మ చరా చరముల 

చెంచి (సేమించు పీకు పాంసించందగిన 

వ స్తువెయ్యది యిం కెట్లు (బతుకవచ్చు 

కటకటా! దయకన్నను గష్ట మేది! 

'పెనిమిటికడ ముద్దుగునిసెడి గువ్వ న. 

డల సాళువ డేగ యెగదదన్నె! 

=... పచ్చిక జవురించిబలసిన డొంకల. 
౩౫ బాకీ మేకపోతేల మేసెః 

1యిుం 



వీరి 

నీటియొడ్లున (తుళ్ళి వాట పాడెడు కప్పు 
So wid. 0 

జెట్టిని పానేల పట్టి మిం ౫ 

కొండను డీకొను కొమ్ము విదిలించు 

నేన్లును నీంగ మేల చంపా 

ఇజ్జగంబున నన్యోన్యహింసవలన 

(బబలు భూతంబు లిది స్వభావంబుగాన 

"కాసి (పకృతి విలతు.ణ కార్యమైన 

యీోాశు తత్త్వము దయ సొకిబెట్టు వచ్చెశో 

సత్యవంతుడు మహాటవిలో పులినో టబడ్డ శేటపోతును రక్షించి, ఇజ్జికి లేత 

పచ్చికలను పెట్టి భయముపో గొట్టి, తనకు గల దయను గూర్చి ఇట్లు చర్చించుకొని 
నాడు. 

డెందమా! ఎందుకు నీకింత కనికరము? శివుని అజ్జలేనిది ఏమీయు జరుగదు 
గాదా. _సృష్టిలోగల భూతంబులకు అన్యోన్య మాహారముగా భగవంతుడే కల్పించి 
నాడు. ఎంత అకలై నను చెట్టుకాయను (దుంపలేవు, తేనెటీగలను బాధించి తేనె 
పట్టులను తీయపూనుకొనవు. అందమైన పూలను దూరమందుండి చూచుచుండునే 

కస్ కోయబోవు. నీ పెకి వచ్చుచున్న దుష్టజంతుపులనుండి తప్పుకొందువేకాని 

వానిని జంపదలపవు, సమస్త చరాచరములను (ప్రేమించు సీకు హింసించదగిన 

వస్తువేమియు లేదే, ఇంక 'బతుకుపెట్లుః లోకములో దయకన్న కష్టమెనది 
లేదుకదా. _ పెనిమిటి చెంత సుఖముగానున్న గువ్వను సాజవడేగ ' ఏల ఎగరదన్న 
వళెను? చిగిర్చిన లేతపచ్చికలను మేకపోతేల తినవలయును? నీబియొడ్డునగల 
కప్పను పామేల (మింగవలయును? కొండను ఢీకొనగల ఏనుగును సింహమేల 
చంపవలయును? కాన చూడగా ఈలోకమున అన్యోన్యహింసవలన భూతములు 
[బతుకు టు సృష్టి స్వభావము. కానీ కృతి విలక్షణ మెన ఈ దయ నా కెట్లు వచ్చెను? 

ఈ సత్యవంతుని అపేదనమంతయు దయావీరమే. . 

36. సావిత్రీచరిత్రము పు॥లు శీలి, శక 
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భయానక రసము 

అంబరీష షచరిత హ హరికథలో దుర్వాసమహర్షి స్నానమున శేగి యెంత సేపటి 

కిని రాకపోగా, ద్వాదశఘడియలు దాటుచుండ, అంబరీషుడు [బాహ్మణానుమతమున 

సలిలభక్షణము సేయును. తన్ను విడిచి అంబరీవుడు పారణచేసెనసు కోపముతో 

దుర్వాసుడు తన జటను దీసి నేలమీద కొట్టగా, ఆ జటనుండి భయంకరముగా 

కృత్య పుట్టును. అ కత్తి ఆకార వర్ణన మొక భయానక రస ఘట్టము (పు-$) 

ఈ అంబరీషచరితముననే శ్రీకృష్ణుని మాటలు విని యాదవులు తన్ను 

(పార్థించుట లేదను కోపములో ఇం దుడు మేఘరాజ ములను పిల్చి సళయము 

సృష్టించి అ యాదపుల కొంపలను ముంచిరండు అని చెప్ప, అ మేఘములు పెను 

(పశయముగ యాదపుల 'ఘోషముమై వానకురియును, ఆ వానకు యాదవులు 

పొందిన భయమును (వాసిన ఘట్టము మరియొక భయానక రసమఘట్టము, 

గాథాంధకారంబు క మ్ముంగ భయపడ 

యొండొరులం బిల్పుచుండునారు 

ఇండ్ల కప్వులు మింటి కెగరించు గాలికి 

నోర్వంజూలక భూమి నొదుగువారు 

మెజుపులతోం బుట్టు నేటిపిడుంగుల 

(మోతలకునూ శ్రి పోనువారు 

' వర్గుతొ ండములంత లేసి ఛారలయబుకు 

వానకు వపవడ వడంువారు. 

అకట. యిదియేమి విపరీత. మచె
డువారు 

Moi (పళశయశకాలంబిజేయని తలంచువారు. 

అనన ని దల శిటులక యడరునారు. 

నగచుం గృష్టుని వేడిరి యాడవులిటు. 



4) లిరిక్ 

పః! చిన్నికృష్ణ వేగ రారా మము గన్ను లె త్తి మాడ వేరా 

అ! కన్న తండి నీకన్న ది క్కె-వ్యారు కలరో భ కమందడార 1చి 

1. ములుగుచున్నవి కొంపెల్ల యేమూల నున్నావయో చెల్ల 
(పశీయకాలమువచ్చె _పాణంబులకు దెచ్చె పాడుదై. వంపికే 

' వల్ల [చి 

2, ఉన్న సొమ్ములు పాడువారె మన యూరెల్ల చెక్యుగా మారె 
అన్నన్న యింకేటి యాస మాపని క్రీశ నందరికి పసు 

అవల 

చేకరాశ |చి 

లీ ఇఇంతవరకున్నోవ లేదా మమ్మిపుడు విడుచుట మర్యాదా 

పంతేమా మామోద బాలగోపాల సిభ కు కులము కాపాడ 

రాజా” (చి 

గాఢమైన చీకటికి భయపడి ఒకరినొకరు పిల్చుకొనువారు, ఇండ్ల కప్పులను 
ఆకాశమున కెగిరించు గాలికి తట్టుకొనలేక భూమికి నొదుగువారు, మెరుపులతో 
గూడిన పిడుగుల (మోతలకు మూర్చపోవువారు, ఏనుగు తొండములంతలై న ధార 

లతో కురియుచున్న వానకు వణకువారు, అకట యిదియేమి విపరీతమనువారు, 
[పళయకాలమన్న నిదేయని తలచువారు, నిదాహారములులేక అడరువారునైై కృష్ణుని 

గూర్చి “ఓ కృష్టాః నీకన్న దిక్కెవ్వరు? కొంపలు ములుగుచున్నవి, [ప్రళయ 
కాలము వచ్చినది. ప్రాణాలమీదకు వచ్చినది, ఉన్న సొమ్ములు పోయినవి, 
ఊరంతయు చెరువు అయినది. అందరికి పస్తులై నవి, ఎక్కడనున్నావో; ఇంత 

వరకు మమ్ము కాపాడి యిపుడు విడచుట తగునా? మాసని యైనది. త్వరగా వచి 
చి 

కాపాడుము'_ అని భయాందోళనములకో (ప్రార్థింతురు, ఇది భయానకరస ఘట్టము. 

ఈ అంబరీషచరి త్ర హరికథలో నదే. మరియొకట్టము. దుర్వాసుడు తన్ను 
సంహారింపదలచి వెంబడించుచున్న చక్రమునకు భయపడి ఎందరినో ద్రొర్టీంది, 

ల్, అంబరీషచరి త్రము - పు. 14 
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వారు రక్షింపకప్రోగా తిరిగి అంబరీషుని చెంతకు వచ్చి శరణము నేడును, అంబ 
రీషుని శరణు 'పేడునప్పుడు దుర్వాసుడున్న పరిస్థితి. 

మ 

ప। దచ్చిసోతినే భూప నొచ్చుచున్న చే చ 

అ| చచ్చివోతి, జక్రఫు మంట మచ్చికం జాడుమా కంట 

పెచ్చుగ నెన్న (డిక వెంట తెచ్చుకొన నిటువంటి తంట 1చ 

1. కనులజూడవ భూప మన౫ జేయబే 

వనజనాభుని భ కుడవని కనుగొనలేనై తి నయ్యా 

తినియెద నీయెంగి-లెన దిక్కు-మాడవే భూప చ 

లి వొట్టంజీల్పుచున్న టె విడిచిపెట్ట నంచున్న బే 
I) రి 

ఒట్టు పెట్టుకొన్న నాండ నొరులజోలికిం బోనటంచు 

నెట్టన నీపాదములను పట్టు ముసలిబడుగున య్యా చ 

ల, ఎందరి వేడితినే నేనెంత కుయ్యిడితినే 

అందరు నోమందుండా! గోవిందుని భక్తుని దూరి తెందుకు 

(కీందుమోందెరుం/గకటంచు నిందించి కాని కావరుోి 1చ 

ఓ అంబరీషభూపా = చ్యకపుమంటకు _ చచ్చిపోవుచుంటిని. దయ 
చూడుము. _బుద్ధివచ్చినది. ఇటువంటి తప్పు ఇంకెప్పుడును చేయను. వి 

భకాగేసరుడవని తెలిసికొనబేకపోయితిని. నా అహంకారము నశించినది, నీ 
యెంగిలిగై నను తివెదను. ఒట్టుపెట్టుకొనుచుంటిని, ఇక నెప్పుడు ఇతరులజోలికి 
పోను. సీ పాదములను పట్టుకొన్న ఈ , ముసలివానిని రక్షింపుము. ఎందరిని 
శరణు చేడితినో ఎంత ఏడ్చితినో। అందరు నీవంటి భక్తుని |క్రిందుమీదెరుగక తిట్టి 
నందుకు నన్ను నిందించిరికాని, ఎవరును రక్షింపలేదు. "దయతో నన్ను రక్షింపుము- 

అన్న దుర్వాసుని మాటలన్నియు భయమునుండి పుట్టినవే, ఇదియొక భయానక 

రసఘట్టము, 

కిక్ర రు 

తిరి, అంబరీషచరిత్రము - పు. స ; 
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సావి|తీచరి త్ర హరికధలో సావి తి సావి త్రేయుని “పాపపుణ్యము లన 

నేమి? వానికేయే ఫలములు కల్లును?” అని [పశ్నింప, ఆ సందర్భమున యముడు, 
తన భటులు దుర్మార్గులెన వారలను నరకమున ఎట్టు శికీంతురో వివరించిన ఘట్టము 
ఒక భయానకరసఘ్రట్టము, 

అలనాడు పరభావము నాళించి చూచిన 

వీని పాపము కనుల్ళ్భెరుకుః డంచు 

ఛ రను మరిపించి పరునితో నవ్వె ని 
క్కు-లటకుయ బండ్లూజనా ట్టుండంచు 

నితరకాంతన్దగలించ సీ దురా ఇల్లు 
న్య కంబంబున నణుముం డం-దుe 

బై కిం బత్మ్వతవ లె నటియించ నీ 

పెంశెజెల్లం గొ రృవేయిం డంచు 

పటుతరంబగు తర్జనభక్టనముల 

వ్యభిచరించిన జనముకుంబట్ట మిగుల 
నాదొదూతలు నా ఘోర నరకమందుళ 

జెలలి తేగునట్లు శిత్సలు చవేయుచుందు 

పలురకంబుల దొంగవారలంబట్టి కాళ్ళను జేతులన్ 

గులికితిట్లుచు ముక్క-ముక్క-లు గొట్టి ముక్కు_చెనుల్ హళా 

హళిగగోయుచు నుప్పుకారము నద్ది య్మెరగా గాంల్బి సూ 

చులను గన్నుల (గుచ్చుచుందురు తోయ జేకణ! నాభటుల్ 

మర శ్రం బెద్దియులేని మానన్రలకున్ బల్యాదు పుట్టం-చు'చున్ 

ధర శ్రఫానములోన వారి ధనమున్ వ్యర్థంబు గావించుచున్ 

దుర్మార్షంబున న్యాయవాది విపషనెంతో కూట సాత్యుంబులన్ " 

నిర్మాణిం చెడు వారి నాలుకల ఖండింపింతు బాపోజులన్ 
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పాలు చెక్కెర ధాన్య పలములనా శ్రిని దు 

సాశనులా మునుహ్యోధములను 

యం(తవితతి ఇ నభీష్టార్థముల్ సలుపక 

పశుల | బాధించెడి పాతేకులను 

అధికారమున నంధులై వ్యర్గముగ సేవ 

కులను బభీడించెడి (కూరమతుల 

తమకు సంపదంగోరి దై వతములకు జం 

తువులను బలియిచ్చు దుర్భనులను 

పలురకంబుల మజియును (బాణిహింన 

బరపు కఠినాత్ములంబట్టి విరచి కటి 
ట్ ర్ 

మేని చర్మంబు లాలుచుచు మోంద "వేడి 

చమురుం జల్హుచు నాభుటుల్ సంతనిం్యతు 

ల్రఖుచు తన తలిదం్యడులం 

గొట్టుచు వారలకు గూడుగుడ్డలిడక తా 

వొట్ట బలియ!దిను దుష్టుని 

బట్టి వడిం జీము నూతంబడియ( (దోయింతున్ 

లాతికొంపలుదీసి లం చముల్ మేయు మూ 

న్థలను రంపంబుల. గోయుచుం దు 

తగంద్ర్థదై వ నిందకుల నెల్లప్పుగు 
"మంచి నిప్పుల బొరలించుచుందు 

-శేలి గుకుదోహులం బలుళూలములం పొడి 

పీంచి పాతరలం. ర్రొకించుచుం దు 

తుళ్లి లోభులయబట్టి నోళ్ళ మన్నుంగొట్టి 

. చెస్టులకున్ ( వేలగట్టుచుందు 
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వారింటారి వరక న్యాళుల్క-ములను దినెడు 

కుత్పితుల డౌక్క-జీల్సి రాబ్లాట్ల్టదుం[దు 

మరి కృతఘ్ను లంబట్టి మా నరకమందు. యట్ 
జెలి సకలళితృులకు6 భాల్చేయుచుందు 

నరకమునందు రకరకముల దుర్మార్గులకు యమభటులు వేయు ఈ శిక్షలు 
వినుటకే మిక్కిలి భయంకరనులుగా నున్నవి. ఇది యొక భయానకరస ఘట్టము, 

యథార్థరామాయణ హారికథలో విశ్వామి తుని వెంట రామలక్ష్మణులు అడ విలో 

నేగుచుండగా, ఎదురై న తాటక యొక్క భయంకరరూపము__ 

పదఘట్టనమునకు. 'బెదరి జంతులు పాటి 

'చెనుహుంకృతి! 'దెసల్ఫీట'దేజ 

_వేలాడుకొప్పున వెదురు డొంకలు చిక్కు. 

వడి నేలనూడ్చు చప్పుడు నొనర్చం 

గాళ కుందగులు వృత్నుంబు లన్నియు గడ్డి 
గ co 

కాడలవ ౪ జాపకట్టుకొనంగ ( 

నడు గడ్డునకుమధ్య నాపాటి యూపాటి 

'యేళులుం గుట్టలు నిముడుచుండ 

లోనికిం 'బై టికార్సు పులులను లాగ 

నర కపాల ముకాభరణంబు "లెనంగ 

నగ్ని కుండములట్లు రకాతు లలర 

వచ్చి తెటక పికుగులు వడగం బల్కెో 

పాదముల చప్పుడునకు జంతువులు బెదరి పారిపోవుచుండ, హుంకారము 
నకు దిక్కులు బన్దలుకాగా,. (లాడిన పెద్దకొన్సలో వెదుళ్ళపొదలు చిక్కువడి 

89. సావిత్రీచర్శితము పు॥ లు 45, 46 

40. యథార్థరామాయణము - సీతాకల్యాణవిభాగము, పు .68 
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నేలను ఊడ్చునట్లు చప్పుడుకాగా, కాళ్ళకు అగుతగిలిన పెద్దపెద్ద వృక్షములు గడ్డి 
య య (౮ టట G 

కాడలవలెనె చాపవలె కొగా, అంగకు అంగకు మధ్యలో అపాటి యీపాటి ఏరులు; 

గుటలు దాటుచుండగా, ఉచ్చ్వాసనిశ్ళ్వాసములకోపాటు జంతువులు లోనికి బెటకు 
ఉట వూ 

తిరుగుచుండ, నరుల పుజ్ణెలు ముత్యాల అభరణమువలె నొప్పగా, ఎట్టిని నేత్రాలు 

అగ్నికుండములవలె నుండ తాటక వచ్చి పిడుగులు పడినట్లు పల్కినదట. ఇది 

తాటక యొక భయంకర మైన బృహదాకారము. ఈ అకారవర్గనము నందున్న 

రసము భయానకము, 

బీభత్సరసము : 

హరిశ్చం[దోపాఖ్యాన హారికథలో హరిశ్చం|దచక్రవ రి వీరబాహుడను 

చండాలునకు సేవకుడై, కాటికాపరి యైన సందర్భము నందలి శ్మశాన వర్గనము_ 

విదురుని చ్చెనల్నపై పె 6 భీనుంగు లొక-నోట 

నొకచవోట, గుండల నుబుకు మంట 

కటిక యొజ్జల మం|తేకర్మంబు లొాక-వోట 

నొకవోట న ల్తెనీరుడుకు తంపి 

చచ్చినవాం[డ్రకు శకునముల్పర్పు కా 

కులాక-వో నేడ్చుబందు లాక-వోట6 

బాతిన శవముల( బై లాగు నక్క- లొ 

కవ నొక్ట-వోం _బేవు లీడ్సు (గద్ద 
సన 

లుండు ఘోరశళ్ళ్మ శానము దండంజేరి 

తనదు దుస్బితి' దలపోసి తలయు నూచి 

వెల్ల (బడి పై కి(జూచి నిసృహత నవి 

యిీశ్యరునంపుడతండు ొకించె నిట్లు 

సరమ జుగుప్సాకరః నులై న ఈ అంశము లన్నియు నిత్యము శృశానమున 

కన్సడునవి. _ ఇదియొక బీభళ్సరసవ్హుట్టము. 
41. హరిశ్చందోపాఖ్యానము - పు॥ లు శీ, రిక. 
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గౌరమ్మ పెండ్లి హరికథలో గౌరమ్మ కడకు ముక్కంటి ముసలివేషముతో 
వచ్చి సరసము లాడును. సరమాసహ్యాముగా నున్న అ ముదుసలి ఆకారము. 

వలముగ వాచి పిల్టలు పెట్టి చిమూరు 

నడుగుల నొరసి | వేలాడు పుచ్చె 

బొడుకయిక్ నంద(బోనట్టు పొడవుగా 
ce 

ముడుతల,దో(గాడు పొడక వొట్ట 

యుండిపోయిన లోతు గుండియ కీరుతట్టు 

సొటయె కదలాడు వటి ఇ 
రుం రె "లు 

మురిగిపోయిన ముకు ముతీపెదనులు, వాచి 

పటి స రీ ప oo పట్ట విస్తుగమ్ము మిట్టపండ్లు 

పుసులు వాెడు మిడిగుడ్లు బురక బొంది 
నా ef = యలుకజూనుగ 'ల్వెళ్ట్న వెల్లు చల్లు 

గూనునడి మొలన్లగుల్లాన్న పోచ 
Co య కం 

గలుగు ముత్తీయ విటివాజు.డులికీ పలికి 

పరమాసహ్య జుగుప్పాకరమునై న ఈ ముదుసలి వర్ణనము నందున్నది 
వీభత్సరసము. 

భీష్మచర్మిత హరికథలో భీమ్మడు చేసిన యుద్ధము వలన గగ్గోలు. చెందిన 
పాండవసె న్య పరిసితి_ 

ర (థి 

విరిగెడు నరదము లొరిగెడి గురముల్ 
తెగిపడు సిడములు _లెళ్ళుకరులు 

బంతులవ లె [దుళ్ళు భటుల శిరంబులు 

మొ_త్తంబుకై యాడు "మొండెములును 

42. గౌరమ్మ పెండ్లి - పు. 7 
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పాడియగు శస్తా_స్హ స్త్ర|ములు మూలబడిన సొ 

రథులు మూర్చిల్లి న రథికవరులు 

రాసులె మూంనఖండము "లేనుల 

సొబగున బారెడు నోణితంబు 

GN ఘు 

గలుగు నట్టుల పాంసవబలము (దుంచు 

భీహష్మవిక్రముంజూచి వీరమెడలి 

యున్న నర్జును బరికించి చెన్ను 6డపుడు 

తలను బంకించి యిట్టె చాలి 3 దొరగిోో 

ఈ పద్యము నందున్నది వీభత్సరసము. 

యథార్ణరామాయణములో కుంభకర్టుడు చేసిన యుద్ధవర్షనము-_ “ఇట్లు 

కుంభళర్లు6 డీతెంచి యే:డీ రాము6డేడీ రాముడని సింహగర్హనలు సల్పుచు నౌడు 

గబిచుచుం గపులం గొందటిన్గా న్గాల్బేతులి నల్లులమాడ్కి నేలరాయుచుం గొందఅ 

నెనగలవలె నమలుచు6 గొందట న్వెన్నముద్దలకరణి [మింగుచు. గొందర న్హోమల 

లాగున దోలుచు6. గొందటి న్నొడుమట్లు దిగవీల్చుచు( జెఅకు తోంట విఅచి తిను 

మదపుకేనుగుతీరున 6 బచ్చిపుట్టల( గొమ్మల విదల్చుచు బలిసిన పచ్చికబయలున( 

జెటిలొడ్లు కొరపోతుఠీవివ్లైదలకు( దలపడిన యెల్లుబంటివిధమున నెండుపూ(తికకుప్ప 

సగిలిన కార్చిచ్చు చందమున (బళయభై రవుని రీతి న్విజృంభింప నద్దనుజుని 

యచ్చ్వాన నిశ్శ్వాసంబుల నవశులై చిక్కువారున్ను మరియును రోమకూప ద్వార 

ముల వెడలువారును గొండమీ.ది 'వేమలబారుమాడ్కి- నమ్మేటి రక్క-సుని మేన 

సంచరించుచు మెలపునం దమ సూక్షాపాధి సాహాయ్యంబున నయ్యసుర. దెబ్బ 

తప్పించుకొ నుచు నతని కనుముక్కు_చెవుల( జొచ్చి బాధించుచు. జచ్చుచు,. నొచ్చు 

కుంభకరుని ఈ యుదవరన మంతయు బీభత్సమే. 
లు అ ౯ స్ట 

48. _భీష్మచర్యితము - పు. ని£ 

44. యథార్థరామాయణము - సొమ్రాజ్యసిది , . 289 
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అద్భు తర? నము = 

సావి కత్రీచర త్ర హరికథలో ఆశ్వ పతి మహారాజు సంతానార్థియై కులడేవతయైన 

సావిత్రిని గూర్చి అనశన[వకుడై తపమొనరింప, ఒకరా|తి సావి! తీచేవి [పత్యక్ష 

మగును, (ప్రత్యకమైన సావి|తీరూపము. 

చేమంతిపూవుగ శీతాంశు గీలించి 

యొప్ప్వగ గగనంబు కొప్పు బెట్ట 

'తారలన్ ముత్యాల చేరు చుక్ష్య నమర్శి 

నుదుటిపై సూర్యుండన్ బొట్టు దిద్ది 

చందోయిగా మేరు మందరముల౭జేర్సి 

జలధితరం గముల్ వళుల జేసి 

రోమావళిన్ వనస్తోమంబు గావించి 

ఘన జఘనము భూమిగా నొ"నర్సి 

తన యధఃకాయ మఖల పాతాళమగుచు 

నశ్వపతి జ్ఞైానదృష్టి యం దవతరించ 

విశ్వరూపంబుతోడుత వేదమాత 

పాలిత్మాశితవర్ష సువర్ణ దుర్లో 

చం|ద్రుడు చేమంతిపూవుగా _ అశాశము కొప్పుగాా నక్ట త్రములు ముత్యాల 
చేర్చుక్క_గా; సూర్యుడు నుదుటిబొట్టుగా, మేరు మందర పర్వతములు స్తనద్వయ 
ముగా, నముుదతరంగములు వభలుగా, వనముల సమూహము రోమావళిగా, 

భూమీ జఘనముగా అఖిల పాతాళము అధఃకాయముగా విశ్వరూపముతో సావి|తీ 

దేవి అశ్వపతి జ్ఞానదృష్టి యందు సాక్షాత్యరించెను. ఈ సాక్షెత్కారఘట్టము 

అద్భుతరస ఘట్టము. " 

(దోహ్లోదచరి త్ర హరికథలో హిరణ్యకశిపుడు. హరిచింతనామృతా స్వాదుడై న 

(సహ్హాదుని పలువిధాలుగా చంపప్రయత్నించినను,_ ౪ బాలుడు చెక్కు చెదరక్ర 

45. సావితీచరితము, పు 12 
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యుండుటను జూచి, హిరణ్య కశిపుడు విస్మయముందిన ఘట్టము ఒక అద్భుతరస 
ఘట్టము, (పు॥ లు _ 2], 22) - 

ఈక (సహ్లాదచరి త్రయందే యా “చిని, రః _స్రంభమునందు చూపగలవా?” అని 

హిర రణ్యకశిపుడు అడుగగ్గా “అనే” యని [సహ్లాదుడు సమాధానమీయ, . హిరణ్య. 
కశిపుడు స్తంభమును భేదింప, నృసింహస్వామి ఆవిర్భవించిన విధము మరియొక: 

ప! నర కేనరిాయై వొడమె నారాయణుండా కోంబమున [న 

అ! చరా చౌరేశుండు (పళేయ చండ సమారాంగు పగిది. కన 

మి! సురలు పూలుకురియ, నచ్చరలు నాట్యమాడ పల గిం 

కరుందే (పహ్లాదుగావం గనక కళిపుం జంపి పోవ న 

గంభీర భీకర గర్జారవంబున 

(బ్రహ్మాండ భాండ కర్పరము పగుల 

చటుల సటాచ్చటాచలన సంజాత, (ప 

చండ. వాతాహితిన్ నొండతెగయ.. 

కాలానలాఛీల కీలా భజిహో్య (ప. 

భావళీన్ జగమెల్ల ల జేవురింప 

తరుశేందు భాసుర దంష్ట్ర) నఖణ్యూయ 
_లలమి దిక్కులకు వెన్నెలలు గాయ. 

1 

కరము లురమును నరము సింగంబు. మాడి 

నాభికిన్ | గిందిథాగము నరునిపోల్సి_. 
- నలర నరసింహరూపున నవతరించె ౨. .. 
య నాశితపరా యణుండు. నారాయణుండు.. 

. _డింభకుని, మాట  నిల్చుటకు.. భగవంతుడు స్తంభము నుండి. ఉద్భవించుటయే 
అద్భుత విషయము... ౪ ఉద్భవించిన , భగవంతుడు. నాభికి పైభాగమున. సింహాకార 

46? ప్రహ్లోదవరిశ్రము, వు విరి. నినన 



రిక 

మున, నాభికి |క్రిందిభాగమున నరాకారమున నుండుట మహాద్భుతవిషయము. ఇది 
యొక అద్భుళరసమట్టము. 

మార్కంచేయచరి [త హరికథలో  తపమునందున్న మార్కండేయుని యమ 

కింకరులు తీసికొ నిపోవుటకు వచ్చి, ఆ జోలుని దరిచేరలేక యముని చెంతకు చేరి 

ఆఅ అద్భుత విషయమును విన్న వించుకొ నువిధము._ 

ప! అయ్యా మాతరమ్ముగా దక్కు_వూరుని దరి జేర 1న 

అ! చయ్యన బన్షైదమన్న జ్యూలాజిహ్ఫుండై తోయ 1న 

1. వఏమిచోద్యమోకాని యే మాతని గాంచునపుడు 

మూ మనములు వె రముడిగి వురి” శాంతివె వైరాగ్యము 

1లయ్యా 

9 పంచళరాకానుం డతడు బొలసూర్య శే పోస్టుల “చత 

డంచితంబుగ చీివలింగము నర్చించుచునుంజి నతర *7 

శయ్యా 

బాలమార్క ండేయని తపళ్ళ కి కికీ యమదూతలు విన్మయమందిన ఈ ఘట్టము 
ఒక అద్భుత ర సఘట్టము, 

భీష్మచర్యిత హరికథలో భీమ్మడు తన కోరిక చొప్పున చేహత్యోగము చేయు 
ఘటము. . 

(శ్రీకృమ్ణు నప్పుడు చి త్తమందునిచి. 
సంయమచతురుండా శాంతనవుండు 

డ్రకటముగ (బాణవాయువ్రు నూర 

ముఖము జేయ (గ నాత్మ మూర్థంబు వడలి 
_లోకులాశ్చర్యాష్టీలో మున్లుచుండ 

_ = నాకనమంశు నుల్కాశార మొప్పో,. 

47. మార్కండేయ. చ తము,- ప పు॥ 42. 
48. భీష్మచరిత్రము, పు॥ 86 
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మహాజ్జానియైన భీష్ముడు యోగశక్తికో దేహత్యాగము చేసిన ఈ ఘబ్లము 
ఓక అద్భుతరసఘట్టము. 

రుక్మి ణీకల్యాణ హరికథలో (శ్రీకృష్ణుని గదిలోనికి రుక్మిణిని సుభ| దాదులు 

సంప, గదిలోనికి ప్రవేశింపగనే శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపముతో సాక్షెత్కరించుమ. 
E ఘట్టి ము 

1. అవ్వ మాన రుక్షిణీకాంత యతులు మిర్మిట్ల(దువన్ 

జప్పున మెరయగ కృష్ణునకున్ విశ్వరూపమెంతయు నొదువన్ 

౨. "వేలకొలంది శిర స్సులశులున్ సింతకరములుంబదముల్ 

చాల 'వెలుంగగ జూచి మిగుల నాళ్చర్య భీతి సమ్మదముల్ 

8. ముప్పిరిగొన మెబుల్క-రింప నమో శ్రదా(శులు జడి గురియన్ 

జప్పున సిగ్గును సంబంధ 'వెదన్న్మర చి భ_కిరస మొరియన్ 

4 (బసూవర్ష ము వేల్చులు గురియింప జయనొాదములు నింగిన్ 

(బ్రసరింప లో శ్రీ సాస్తాంగపడి నుతించె నిబ్భంగిన్* 

భార్య తన భర్తగదిలోనికి పోగా; భర్హ వేలతలలతో కన్నులతో కరములకో 
పొదములతో కన్సడు ఈ ఘట్ట మొక అద్భుతరసమ్లుట్టము. 

'అంబరీషచరి [త్ర హరికథలో (శ్రీకృష్ణుడు యాదవులను, గోవులను రక్షించు 
టకై చిటికిన వేలిపై గోవర్థనపర్వతమును అనాయాసముగ నెత్తుట_ 

వ। గోవర్గనగిరి శీల "తెన్ గోవిందు డంతన్ 

అ। చేవంగనుంగాని మిక్కీ-లి చేనున్ నిగ్గుపడగ వింతేన్ 1A 

మి! ఈవై నై పునకు రండు _మోారలందరు నించునై న వర్ష బౌధ 

చెందరు 

గోనులతోడుత తలిదండులార కుజ్జలార ఇెద్దలార యను 
| చున్ 

49. రుక్మిణీకల్యాణము, పు. 41 
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తనదు చేయి "కావుగా. మ ధరాధరంబున్ గుబ్బగా 

ఘున నితాన మామో(ద బట్టంగా 'బెనుము_లెములాచుట్టు 

చిన్న గాం 

గొనకొని మిక్కి-లి క్మురపీండున్ కొండ దొడ్లదని శంకింపకుడీ 

పనివడి నాదగు కేలలాడదు (హో శ్రండ మెల్ల చసుబవని 
౧౧ "ఇన్ 6__ 

యని |గో 

ఈ మాటలు తన్ను చ కానలజ్వాల నుండి రక్షింపుమని వచ్చిన దుర్వాస 

ర్ల తో, తాను అశక్తుడనని 'తెల్చుచు చెప్పిన మహే వాం దునివి, బాలుడైన 

pe ఇం|దుని అహంకారమును అణచుటకు, గో గోసకులను రక్షించుటకు, 
(నలిలో గోవర్ధనగిరి నెత్తుట అద్భుత విషయము. _ ఇదియొక అద్భుతరసఘట్టము, 

ల్స్ 

గాంతరనము | 

సారంగధరనాటకమున, తానెంత ధర్మదీక్షాపరుడై నను చి(త్రాంగీకపట నాట 
కము వలన తన తండి స్ర్రీవ్యామోహమునకు చిక్కి తన్ను శిక్షింపనున్నాడని, తన 
మ్మితులైన గిలిగింత (విమాషకుకు) నుబుద్ధుల వలన తెలిసికొని సారంగధరుడు 
వెరాగ్యముతో పలుకుచున్న పలుకులు_ 

సారం: దీనికేమి? బావన కిన్ని కా బానులు "లేవుగదా! ఈ 

పాపిష్టీలోక ము న్విడచుట యు నేలు, సుబుద్దీ! లెమ్ము 

న -శ్వశ్వకుం బాడి చి _త్తశాంతిం జేసికొందము 

ప! ర్డీ పర నేళ్వరా! యో దీనమంచారా! 

యో దేవ దేవ! సీ -వెందుంటివో? 1 

అ| ఈ పాప పజన్మములింక నెత్తసిక మ 

మెట్లు కాపాజెదవో రశుక! mn [కీ 

ie సత్యంబు కెలియలయాలునె మునక? 

50. అంబరీషవర్శితము - పు, పు. 15. 
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సశ్వేశ! పీకుందక్క.. సత్యస్వరూప! ని 

"న్నర ణువేండినాము సంనార భమ మాన్న్సర | 

2, దిక్కు-లన్నింటిక ద్నిక్కె-న తంగడి! మూ 

దిక్కుంజూచి కావరా నిక్క_ముగా మేము 

నిన్నే కొలిచినాము సీళోన మముంజేర్చర 51 ర్ 

_. సత్యనిష్టను ధర్మదీక్షను అర్థము చేసికొని గుర్తింపలేని ఈలోకమును విడు 
చుటయే మేలు అని సర్ణయంచుకొనిన సారీంగధరుని ఈ _వెరాగ్యపు సలుకులలో 

నున్నది శాంతరసము, 

భీష్మచర్మిత హరికథలో భీష్ముడు అంపశయ్యపై పరుండి సల్పిన పరమేశ్వర 
ధ్యానము_ 

ప। కొలిచెదను మడి బుండరీకాక్షుని శుచిన హంనుని బరున్ ।క్రో 
అ। తెలియ లే రెవ్వని మున్నులైన దివిజవంద్యు మహో తృరున్ 

1. జగములను సృజియించె ఎంచి సమయిం-చు (తిగుణాత్మునిన 

_నిగమవేద్యునిన్ ఛభవ-వె వైద్యుని నిత్యసత్య దయాఖనిన్ గా 

2. పిన్నకుం బీన్న మరి పెద్దకు, జెద్ద యగు పరమున్ హరిన్ 

వెన్నునిన్ నారాయణు నఖిల  వేదమయు నే ని. త్తరిన్ గె 

లి. అగణితములగు తలలు కన్నులు నడుగులున్న సుధామయున్ 
సగుణ నిర్గుణ. భక్తీ గమ్యుని సత్యరూపుని నెంతయున్ 1గొ 

ఓ ధరణిభారముమాన్న 'జేవకీతనయి.జా (పభవిష్ణునినా 
పురుపో త్త తముని: సర్వజ్ఞని బుణ్యమూ_ రి గృష్షనిన్ (నా 

ర్1. సారంగధరనాటకము - చతుర్ధాంకము, పు, 7కి 



899 

సూర్యాత్నుని మహాళ్ళు సోమాత్ము. చార్జ్యాత్ము 

వన్యతాత్ను సాంఖ్యాళ్య్ము నిద్ధభవ్య 

యోగాత్ను మోశ్రూత్ము నుమ. భువనాత్ముని, 

మాయాత్ము దోయాత్య్ము మహిొత సర్వ 

వర్ణా త్నుం గాలాతు)6 (బథిత శేపాత్ము వ 
ణ © 

దాత్ముని సర్వాత్ను నండజాత్ను. 

గూర్మాత్ముసిన్ ఘున (కోడాత్మునిన్ మహో 

బల నృసింహాత్నుని వామనాత్నుం 

గొలుతు. (గోధాత్ను శత(తాత్మకుం (దికాల 

ములను భోగాత్ము, గృస్ణాత్ము మచ మొర 

జెలంగు సకలా చ. (శ్రీనివాసు 

were 

ల్ 

సర్వ సమర్హుడెన గాంగేయని ఈ స్తుతియంతయు మోక్షేచ్చతో గూడిన దే. 

ఇది దేవ్యవతా[ శయమైన ఒక ళాంతరస ఘటము, 
యు యు 

సావిితీ చర్మితమున సావిత్రి తన భర్తయైన సత్యవంతుని ఆయువు మరు 
నాటితో ముగియునని పతి పాణ రక్షణకై చేసిన దేవీస్తుతి భఘట్టమొక - శాంతరస 

ఘట్టము, ఈ ఘట్టమున [ప లు _ 81. - 84] పతి ప్రాణరక్షణము [పధానాళ 

యము. నియమన ములు, అధ్యాత్మిక ధ్యానము, ఉపాసనము విభావములు, 

మార్కండేయచరి త హరికథలో చిరాయువు: అగుటకు: సర మేశ్వరారాధన' 
మున మునిగిన బాలమార్కండేయుని _పార్థన- 

ప భీతభ క్ష కపాలా నా వెరపు మూన్నవేల. . / 

(తే! భూతజాలా గారీమనోనుకూల ల ఛీ 

కలి. Er రితము"- పు॥ లు 80; 31 | ఇ 
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1. పాలి కరుజెంచు నాసలుకు లాలకించు 

కాలభాధమాన్ను నన్లరుణతో డం బెండు భీ 

2. మించనీయవద్దు అరుడెంచుమా యీ, పొద్దు 

మంచికో ర్కె కద్దు చల్లించుమా నా ముద్దు థీ 

నత బృందాభయ దాన! ఫాలవలవిన్యస్తోడురాట్బూన! సం 

తత సామాగమగాన! యోగిజనహృద్యనో సైనా నో 

ద్దత పహోలాహలపాన! రశ్షి తక నద్దాతమూయణీమాన! స 

గతకారుణ్యనదీన! శశ్వదపరోతుజ్ఞాన! మృత్యుంజయాకో 

మార్కండేయుని ఈ తపళ్ళ క్రి యమదూతలను దరిచేరనీయలేదు. _ ఫాలా 
ముని os చేసికొన్నది. సిత పతి అహంకారమును అణచినది. నియమ 

నిష్టలతో పర మేశ్వవధ్యానముతో నిండిన ఈ ఘట్టము ఒక శాంతరస ఘట్టము. 

ఇది నవరసతరంగిణీ (గంథకర్తలైన నారాయణదాసు గారి |గంథములలో 

_కన్నడు నవరసపోషణమునకు మార్గసూచి. 

పాతపోషణము ఇ 

పాత్రలు రసమునకు ముథ్యాలంబనములు. కవి లోకమునకు పెన్టైడి 

ఆనందభిక్షకు |పధానాధారములు. ఒక్క ప్యాతనై నను లోకములో సజీవముగా 

నిల్పగల్లినచో కవి కృతార్డుడెన పై, సజీవపా్శాత నిర్మాణదక్షత సామాన్యకిపులకు 

అందని అంశము. మహాకపులను వరించు విషయము, పా|త నిర్మాణము బొమ్మ 

చెక్కి నట్లు స్పష్టముగ నిర్మించుట మహాశిల్చులగు.. కవులకు శలము పట్టుకొనగనే 

కౌగలించుకొను కొశలము, 

వస్తుత _త్వృమునుబట్టి పా|త్రలు ప్రధానముగా రెండురకములు, పురాణేతి 

హాసములలో (ప్రసిద్ధము లె లెన డ్రాకపా|త్రలు, కవిచే కల్చింపబడిన (క్ త్తపాతలు, 

ఈ ప్రాత కొత్త త్ర పాత్రలను (పపేశ' పెట్టునపుడు కవులకు కొన్ని సాధక బాధకములు 

58, మార్కందేయచర్శిత్రము - పు. 15 
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ఎదురగును, (పాతపా్యతలు సమయ పరిపాలితములు, అనగా ఈ పాతల 

జీవలక్షణ మిదివరకే లోకమున సుస్థాపితము, వీనిని తన [గంథమునందు కవి 
పునః [పవేశమొనర్చునపుడు కవికి "స్వేచ్చయుండదు. ౪ పాతల స్వ్యభావలక్షణము 

నకు వ్యతిరేకముగా వర్ణింపరాదు. అనసరమైనచో స్థాపితమైన సహజస్వభావమును 
[పకాశవంతము చేయుటకు కల్పనలను చేసికొనవచ్చును. భాసాదులు పాటించిన 
పద్ధతి యిదే, అంతేకాని (ప్రహ్లాదుని పితృవాక్యపరిపాలకునిగాా (శ్రీరాముని పిళ్ళ 
విరోధిగా మార్చరాదు. కవి చేయు మార్పులు పాతల స్వభావములను [పకాశవంత 
ములు చేయునట్లుండ వలెనే కాని, పరమార్థభంజకములుగా నుండరాదు, 

[కొ తపా[త్రలను (కేశ పెట్టునపుడు కవికి ఈబాధ లేదు. ఈ [కొత్త 
పాత్రలు ఇతని సొంతములు,. వీని నిర్మాణ విషయమున కవికి సంపూర్ణ స్వేచ్చ 

కలదు, 

[పాత పాాతల నిర్మాణమున [కొ త్తకవికి పాాతచి[తణాధికారముండదు. 
పా్యఠతపోషణాధికారము మాత మే యుండును, [కొ శత్తపా[తల నిర్మాణమున కవికి 
పా్యతపోషణాధికార మే కౌదు, పా(త్రచి తణబాధ్యళ కూడ నుండునని సారాంశము. 

ఇంతవరకు ఎందుకు చెప్పవలసివచ్చినదన్న _ దాసుగారు చేపట్టిన పాత్ర 
లలో ఈ రెండురకముల పాత లున్నవి, కాని ఈ రెండురకములలో [కొత 
పా్యతలకన్న (పసిద్ధములై న [పాతపా[తలే ఎక్కువ. ముందు (పాత పాాళలను 
పరిశీలింతము.__ 

దాసుగారి హరికథలలోని ప్యాత్రలన్నియు (ప్రాత్యగంథములలో ప్రసిద్ధము 
లైన ప్రాతపాత్రలే, అనగా ఈ పాతలి స్వభావములు దాసుగారు. [గహింపక 
పూర్వమే స్థాపింసబడినవి. కనుక వీరి హరికిథలలోని పాత్రలను పాాతచిితణ 
దృష్టితోకాక, పాత పోషణ దృష్టిలో పరిశీలింపవలసినదే. 

_్రేహాదచరి త హరికథలో (పహ్హాదుడు _ 

ఇతరుల మనము నొప్పించండే కరు 
గా విశిష్ణుండు తేనకంత చెల్పియెన 
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జోద్యమునకునయ్యు6 జూడండే ధృతిశాలి 

పరకాంతల డానెంత సరసు౭డై న 

నఖలజనంబుల కడంకువ€ జూపునే 

ఏజాని తా దొరవిక్షండె నం 

'డెలియనియట్టులం దిరుగునే తత్త్వవి 

సూ రి "తొ సర (జ్ఞ ఘూ రియెన 
జ. ' . (are wD చా 

ల టో షష జ ఒం నష జట 

వ్యసనముల కెదుర్చుకే jp సత్యంపు ముక్క- 

అందపు తుదిమెట్టు తెలివి కాటపట్టు 

జ్ఞానభాగవతా గణ చానవమణి 
Pn అగ ఆద న. అజునకున్ శ క్రీ సున్న (పహ్హాదు నెన్న 

(పహ్హాదునిలో గల భూతదయ, పరకాంతాపరాజ్ముఖత్వము, విజానము 
| 

ఖు 9 

వీనయము, భగవద్భక్తి, మొదలగు భాగవత లక్షణము లన్నియు పోషింసబడినవి, 

అంబరీషచరి త్రము నందలి _ 

స్థిర నుతితో డన్ సర్భజగంబున్ (శ్రీహరిమయ మని యెం-దున్ 

బరోసకారమె తను'వెత్తుటకున్ పలంబని సిశ్చయించున్ 

 మెలపున నాహోరవిహారములన్ మితముగా6గ6 జరియించున్ 

అల యంగీము ఇంతీయు భాగవ తాగగణ్యుండై మి౦0-దున్ 

అని ఉపోద్దాతనుగా అంబరీమని గూర్చి దాసుగారు సూటిగా అన్న పల్బ్ము_లను _ 

ఫ। ఇక భోగములు చాలునే జీవేశ్వరి మన |క్రీక్ర 

అ! ఇంక భోగములు జాలు - గెందుకే వెయివేలు 

(పకటహాా (క్రీహర్తి భ _కీ కడ్డులుగాన 

మి! సకీయనే నిశ్చింత నడవికి  జనెదనే - మునివృ క్తితో నంట 

సకలభూతసనముండనై మరి శాశ్వ'తానందముం బొందెద నిక, 

1. ప్రహ్ణదతరత్రము. ఫు. 1 



కి 
1. సంసారమిదియెల్త స్వప్న మునవ లెం గల్ల 

హంసపాదము దీని యందంతునో చెల్ల 

కంసారినే నేకాంతముగొల్లునే జై కేం దియుడనై. 

హంసస్వాధీనము చనికొని యాతా శరాముండ నయ్యెద * నిక 

అని అంబరీషుని నోటనే పళ్కి౦చిన మాటలను పూర్వమంచున్న అంబరీషుని 

మూర్తికి సం|పోక్షణమే. 

ఫీమ్మగు తండి పెండ్తికై తాను వివాహమును రాజ్యమును త్యజించుట, 

అంఒవలన తన గురుడై న పరళురామునితో యుగ్గము చేయుట, మొదలగు భారతాంశ 

ములను దాసుగారు ఫీష్మచరి|త హరికథలో పోషించినవిధము - 

ప। నేనొల్ల నిక రాజ్యభోగము - స్ మనుమ'ే యేలనీ 

అ। భూనాథుండు నీకొమా _క్రెయు మోదవార్నిధిం చేలసీ నే 

1. (బ్రతుకువరకున్ (బహ్మచర్య(వతము నేంగానిం చెదన్ 

హీతముగా నాకన్న తండికి బుణముతీర్చి తరించెదన్ 1 నే 

అనునది దాసుగారు భీష్మ నిచేత చేయించిన ఖీష్మమగు (పతిజ్జ, జపే తనకు 

తన గురువగు భార్గవునికో అందచానిమి త్ర'మె యుద్ధము జరుగునపుడు, 'భార్లవుడు 

మూర్శిల్లును, అపుడు భీష్ముడు బాధపడిన విధము. - 

ప। ఈయగనై న వాలసీక నేంగాల్సితిని నిన్ను దొల్లి 

అ! ఈగలి నొనరించిలతినా -_ యిప్పు డా చార్య దేవ 1-ఈ 

1. విటలమునందు6 (గొొన్నెత్తురు సిర రంబులవ అంబా రెడు 
| బి రం గం 

కటకట నీకిట్టుసేయ (గా [వాసెనా (మ్రారవిథి ఈ 

మూర్భనుండి తేరుకొని జామదగ్ని తన శిష్యుని శక్తికి మెచ్చుకొనుచునే, 
కోపముతో చం పెద ననుచుండ _ 

ని, అంబరీషచర్శితము - పు. లుక్6 
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ప! ఏమి 'నేష్పున్న సీ కృపక దా గుగువర్య 

అ! సామినేంటికిబోరు చాలు సూర్యుండు [గంకె 

1. శరఃటవొచ్చిన యంబ బొడీలం విని యిట్లు 

చటపబజబూచితె నీదు శిష్యు నన్యాయముగ [ఏ 

వీ. పరమమానివి నీకు. బంతంబు తెగునయ్య 

దొరయలాదన్ (బాణములు దుర్ణయంబున కాప ప్సీ వ్ర 

అని భీష్మ డనును, ఈ యుద్ధములో భీమ్మడు గురువుకం"టె పై చేయిగా 

నున్నను 'ఈ(గనై న వాలనీక నేంగొల్చితిని నిన్ను(దొల్లి, ఈగతి నొనరించితినా? 
యిప్పుడాచార్యడేవః' అను పల్కు. లలో పూర్వపు కె షో్యోపాధ్యాయికా స్మృతి, 

'ఏమినేర్చున్న నీక్యపగదాః గురువర్య' అన్న పల్కులలో గురుభ క్రి, *దొరగెద 
న్నాణములు దుర్ణయంబున కొప్ప* నను సల్కులలో ధర్మనిష్ట చక్కగా పోషిం్య 

బడినవి. 

యథార్థరామాయణమున పు[త్రకా మేష్టి చేయదలచుకొన్న దశరథుని మనస్సును 
ఏవరించిన తీరు _ 

ప! కోలము మళ్ళిన యాలు మగలేము 

కేలిగదకెట'మాకు సుతు లిపుడు [కొ 

అ| వల యీాపిచ్చి యాసలో గురున! 

బుతువిరుద్ధమగు ఫల మెటులబ్బెడు ;$కా 

1. పండుగాని బీజుక్ష తంబులు బభొగుగ జతపడిన పంట 

మండువేసవిన్ మంచుకురీయ, కెట్లు! 

హానివర్య! నాకో క్కె_దీరునా? 

ఎండమాను ల సీటినుండీ యొట్టుల చల్వ 

"తెమ్మెర యీ తెంచి తీర్చు దప్ప? 

8. భీష్మవరిత - పు॥లు 9, 15, 17 
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కుండే లెడిరి తన కొనవాడికొమ్ముల 

(గుచ్చి పులిన్ చేలంగూాల్పు శుట్లు? 

పుట్టు గొ(డాలి అమ్ములు చేపునకునచ్చి 

పనివిడ యాకోలిం బాపుబటు? 
Ce C౧ 

మళ్లి విత్తున్నాట మణీ దానివలన చె 

ప్వూుడయిన మామిడి మొలుచు చుట్లు? 

గాడిసిప్పునం దామర కలుగు యట్లు? 

లెండమాపుండు కట్లు? ఆదీను పెటు? 
లు ఏ ౧౧ 

మునలివారికిం బిల లు పుటుఖుటు? 
౧౧ రై గ 

లాజునూజై న సాజంబు మాటుుట్లు?* 

దశరథుడు ఎంతకాలమునకు సంళతిలేక చింతచెంది, తరువాత పు[తకామేష్టి 

చేయుట వాల్మీకిరామాయణము నందలి అంశము దాసుగారు ఈ (పసిద్ధాశమును 

పోషించుటకు చేసిన పూర్వరంగ మిది. ఇంతకాలములేని సంతానము, ఈ ముసలి 

వయసులో పుత్రకామేష్టి చేసినను కలుగునా? అని దశరథుని సందేహము. అది 

అసంభవమని చెప్పుటకు అనేకములైన అసంభవములగు ఉపమానములను దశరథుడు 

చెప్పెను. ఇన్ని యుపమానము లిక్కడ [వాయుట దశరథుడు తనకు సంతానము 

కలుగుట అసంభవమని నిశ్చయించుకొని ఎంత భాధసడుచున్నాడో " తెలుపుటకే. 

సంతానార్థియైన దశరథుని పాత ఈ ఘట్టము వలన చక్కగా పోషింపబడినది. 

ఇట్లు సంతానము లేక బాధపడిన దశరథుడు సర్వ సుగుణాభిరాముడై న 

శ్రీరాముని. విడిచియుండగలడా? పైగా నారబట్టలతో అడవికి. పంపగలడా? కాని 

దశరథునకు అపరిస్థితి కైక కిచ్చిన 5 వరముల వలన వచ్చినది. ఆ కెక కోరికను 

(శ్రీరామునకు చెప్పలేక బాధపడును. కాని శ్రీరాముడు పితృవాక్యపగిపాలకు డె 
సంతోషముగా నడవి కేగును. ఈ వాల్మీకీయమైన అంశమును దాసుగారు తీర్చి 

దిద్దిన తీరు _ 

4. యథార్థరామాయణము - శ్రీరామజననము - పు॥ లు 41, 42 
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ప! తప్పనాడలేని నాతండీ? చిప్ం చెదేల? 

యిప్ప్వుజె నా పినతల్లి య భీష్టమ్ములం జెల్లీ ంపుము |త 

కానే అ తల్లి దం[డులు కోరుదు రాత్మజుల చేం తరియించుటకు 

పలించె సాజన్మము నీపలుకు నిలుపు సాధనయమై త. 

లె నిఖలజ్ఞ్వండ పీ వెటుంగని వీతికలదె గోకింబున? 

నఖల జంతునులు స్వకర్మ మనుభవింపకతీరునా? |త 

'దై వంబుచేత యంతయు నేలేసూచిం-చచు 

దిక్పాచియం[తం బుదీ చివ లెను 

గానిచో ల్లైక నన్హానలోం బదునాలు 

గేండ్లు మ్మాతమె యుంచ నెంచుకుట్టు? 

వలాభమబు నో యేను విజేశాట 

నము సల్బుక తేన మన కులమునకు! 

జననీజనకుల యాజ్ఞ జను చెర ర్చెడు. 

భాగ్యము సేతులకుం ట్టు కుట్లు? 

తల్ల డిలనేల సీవంటి ధర శ్రమ ర్తి? 

సుధృథసత్య్యవతాసూన సూర్యకాంతి! 
. పు(తవాహాంధకారంబుం బోవనూడ్చి 

నాయనా! వేగ సెలవిమ్ము, పోయివత్తు * 

“తస్పనాడలేని నాతం డీ! చింతించెదచేల?' అను పల్కులలో దశరథుని 

సత్యనిష్ట్య  'నాతం|డ్రీ॥' అను సంబోధనలో నేను నీకొడుకునుగానా? నేను నీమాట 
నెర వేర్చనాః అని అనియు, “ఫలించె నాజన్మము సీపలుకు నిలుపు నాధనమై' అను Or 

పం క్తిలో తోను బాధపడు టలేధనియు, సంకోషపడుచుంటేననియు, “అఖిల జంతు 

వులు స్వకర్మ మనుభవింపకతీరునా?” అను పాదములో దశరథుని శాపము, తన 

శాపమును వ్యంగ్యముగా స్ఫురింపజీసెను. “కక పదునాలుగేండు మా|తమే 

ర్. ' యథార్థ రామాయణము - శ్రీరామ పొదుకాపట్టాభికేకము - పు. 108 



407 

కోరుటలో నునకులమునకు ఏలాభము కలుగనున్నదో, తల్లడిలవలదు అనుమానిం 
పక్ర వేగముగా సెలవిమ్ము. పోయివత్తును' అను మాటలు (శ్రీరాముని ధీరోదాత్త 

తను చక్కగా పోషించినవి. “సుధృఢ సత్య|వతాసూన సూర్యకాంతి” అను సంబో 

ధనము సందర్భౌచిత్యవంతము. “దె వంబుచేత యంతయు మేలి సూచించు 

దిక్సూచియం[ తంబుదీచి వలెను” అను & ఉపమానము పరమ రమణీయము, 

పాత్మివత్యమహా త్మ్యముచే యమునికో పోరాడి తన భర్తను [బతికించుకొన్న 

మహాసాధ్వి సావితి. ఈమె మదదేశాధీశుడై న అశ్వపతి పు[తిక. అశ్వపతికి 

మొదట సంతానముండదు. తరువాత సొవిత్రీదివి వరపసాదమున సావితి 

పుట్టును. ఇది భారత కథ, సావి తీచరి త్ర హరికథలో దాసుగారు సంతానము 

లేక సంతాపమందుచున్న అశ్వపతి మన _సత్త్వమును వివరించుచున్న విధము _ 

కొడుకు "అందరటంచు6 (ల తవా వ రై న 

నడుగ చేనేమని నుడువువాండ 

వడుగులు కండి ౦డు బుడుతల కొొనరించు 
౧౧ ౧౧ 
చుటాల చేనిటు మూతడలగలను 

లు ౧౧ 

సాలంకృతముగం గన్యాడానముం జేసి 

యీమేను దరియింప నోచనై తి 

నాకుంగల్లీన విద్య నొరాఖ్యమంతయు 

'నెవ్వాని కిక నప్పగింపంగలను 

కోడుపు ఫలియింపకుండిన కారణమున 
చెంత యవ్వంత చేం గృశియించుచున్న 

(పాణనాయిక నెటు సమాధాన పరతు 

నేనుబున్నా మనరకంబు నెట్లు గడతు! 

wy? 
భారతకథలో సంతానములేదని మాత్రమే యుండ, దాసుగారు సంతానము 

లేకపోవుట వలన అశ్వపతి ఫొందుచున్న సంతాపమును గూడ వివరించినారు. ఈ 

పద్యమున దాసుగారు చెప్పిన. ఒకొక్క అంశము సంతానరపహితులకు అనుదిన 

6. సావ్మితీచరిత్రము పు॥ 11 
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మును హృదయమును చీల్చు ఒకొ్కక్యంా వ|జాయుధ మేకదా. సంతానరహిత 

స్థితిలో నున్న అశ్వ్యసతిపా[త సీ పద్యము చక్క గా పోషించినది, 

సావి్యతి సామాన్యపబంధనాయిక వంటిది కాదు, పతి వ్రతాశిరోమణి. 
ఈ సావి తి పాతను దాసుగారు తీర్చిదిగ్గినతీరు లా 

అఖిలక ళా పొథి నందియు సుంతయుం 

గర్వంబు 'జలియని కములగంధి 

జగచేకమోహన సౌందర్యఖని యయ్యు 

నదము చూడని ముదరాలు 
దీ దీ 

ఒగి రాకుమారి యయ్యును భఛృత్యుల న్నిర 

సనమువేయని శుద్ధసత్వమూ రి 
లి 

అతి సుకుమారాంగియ యు నా ర్రులంబేరి 

పనింబూని రక్షించు నెనరు కుప్ప 

దానమున నేల్ఫుటావు సత్యము సోను 

మెటు(గు మకుదంతి పల్కు-ల మేలుబంతి 

లీలవుంగోొట్టు ఖలులకు( 'జెంప పెట్టు 

ఎలమి సావి తి “శెనగల బే ధరి తి" 

నావితి లోకో త్త సొందర్య సౌకుమార్యములు కలదియైనను అంతకన్న 

సౌశీల్య సౌజన్యములు "కలది అని ఈ పద్యము సావిత్రీ పాత్రపోషణ బాధ్యతను 

సమర్థముగా నిర్వహించినది. 

దాసుగారి పాృాతపోష షర సామర్థ్యమునకు. ఒక మచ్చుతునక యైన ఈ పద్య 

మునకు డా। కొర పాటి త్రీరామమూూ¢ రిగారు చేసిన వ్యాఖ్యానము —_ 

“ఒకింత కళా పౌఢి ఒదవిన ఎక్కడలేని గర్వము బలియుట పరిపాటి. 

అట్టిది సావి|తి అఖిల కళ్ళాపౌఢి నందియును ఎంతమాత్రము గర్వము ఎరుగదు. 

7, సావిత్రీచరిత్రము - పు, 15 
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అభ 

అంత నిగర్వి. అది సుగుణము, కొసంత అందము కలదేని అద్దమునకు అంకిత మై 

పోవుట అలవాటు, అటిది సావితి జగదేక మోహనసౌందర్యఖని అయిన స్పటికీ 
న! 

అన్షము చేపట్టదు, అనగా మిడిసిపాటు వేదని అర్థము, సౌందర్యమునకు తగిన 
సౌశీల్యము అరుదైన విషయము. అందుకు సావి|తి అపవాదము. అది మేటి 

గుణము. మేలి గుణము కూడ. ఏపాటి అధికారనున్నను పరిచారటలమీంద 
[1పభుశ్వము చెలాయించుట నె జము. కొని రాకుమారి ఆయినను _ అనయా 

సర్వాధికారము లున్నను _ 'సేవకరాలను చిన్నచూపుచూడని శుగ్గసత్వమూ ర్తి 

సావి,తి. రాజస। పవ తికి విరుదమెనది సత్వగుణము, అయినను సావితి 
న్న న్ లిక ఉర య 

శుద్ధసత్వ మూ 8, అది మహాగుణము,  ఒకమాదిరి సుకుచూరత కలదని ఒడలు 

వంగుట కష్టము. అట్టిది సావి|శ్రి ఆతి సుకుమారాంగి అయికూడ కోరి ఆర రక్ష 

ణముచేయు దయార్లహృదయ, అంతేకాదు దానపరాయణ, సత్యనిరత, శీల 
నిధానము. ఇది నారాయణదానుగారి నాయికొ వర్ణనము, నాయికా వర్ణన మనిన 

నఖశిఖపర్యంత | ప్రత్యంగవరనమయిన సముదాచారమును సంస్కారించిన వరనమిది, 
దం లిప్త 

అంతేకాదు, వ తివృ తమునకు తగినడి, జొచిత్యవిలసితము, కి 

నారదు'ఏ కలహభోజనుడుగా [పాత [గంథాలలో (సిద్ధి చెందినవాడు, ఈ 

అంశమును దాసుగారు మార్క్య౦డేయచర్శిత హారికథలో (గహించి పోషించినారు. 

మార్క౦డేయునకు మహేశ్వరుడు పదియారు వక్సరాల ఆయువు నొసగ, 
(ంహ్మ పొరపాటున “చిరాయు?ః' అని దీవించి, తరువాత తన పలుకును సత్యము 
చేయుటకు మార్కండేయుని తపమునకు సంపును, _.ఇక్కడ కలహమునకు అవ 
కాశమున్నది. ఈ అవకాశమును (గహించి నారదుడు యముని కడశేగి ఉసికొల్చిన 
చెధమిది_ 

ప! జముడా జనసముడా దురతచయదముడ {2 

అ| సమయమిది నీదుశ న్లీజూప జముడా 

1. అరవిందసూతి యలాయుండగు 

 ధరణీసురు నొకని దీర్ధాయువుగ మరచి దీవించి. : 
యిపుడు తనమాట చెజప నతని తప మందు నిలిపె 

రి, | ఆదిభట్టనారాయణదాస సారస్వతనీరాజనము _ పు ఉర ల. 
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2. కనుక నీవు త్వరగ గాతమితటమునకు బోయి 
యచట బాలుని మెడన్ ఘన పాశంబు దగిల్సి 

నీదు శొసనమునకున్ లోబడ చేయుము జ! 

మరియు విను _ సర్వలో శే 
శ్వరుండ" చం డార్జమాాళీ సొనించె ధరా 

సుర తనయుడు హోడళ వ 

తరములు మన - (బవ్మ యెసు తేప్పించునొక్రో! 

అన విని యముంవను నా సొ 

సనమున క డ్తాచరింప శ కులు గలెరీ 

వనజభనుండు కా చా నిట 

లనయనునికీ(గూడ దుస్తరంబగుం జుమ్మోో" 

నారదుడు యముని కడకు వచ్చి కలహనీజము నాటగా, యముడు వనజ 

భవుడేకాదు, అ నిటలనయనునకు కూడ నాశాసనము దాటగ శక్యుమగునా? అని 

అహంకారముతో అనును. ఏమియు సెరుగని యముని రెచ్చగొట్టి కలహము 
కల్చించినాడు కదా కలహ |పియుడై న నారదుడు, 

హరిశ్చందుని భార్యయైన చం్మదమతి, భర్త సత్యరక్షణ'కై కాను. గూడ 
ష్టముల పాలైన సహధర్మచారిణి _ అను సిద్ధమైన అంశమును దాసుగారు 

హరిశ్చం|దోపాభ్యాన హరికథలో పోషించిన విధము- 

'కౌశికుని అప్పును తీర్చి నిన్ను కలసికొందును. అప్పు దీర్చువరకు నాకో 
కష్టములపాలుకాక పుట్టింటి కేగుము” అని అన్న హరిశ్చం|దుని మాటలకు, - 
చంద్రమతి 'కటకటంబడి కన్నీళ్ళను గోట నెగరంజిమ్ముచు డగ్గత్తికతో' సమాధాన 
మిచ్చినతీరు _ : : 

గ్ా? ర, మార్కండేయ చరిత్ర = పు శ్రర 
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"టీ 

కు! ఇట్లలాడకోమిరా నిన్నె వచాని నే సిముసమోర్వగలనా 19 

అ నట్టడిసినై న నీతోడ నున్న నాశేమిలోపమురా (పాణనాథా 

1. ప్రురుషు విడనాడీ పుట్టింటనుండిన పాలతికి పరువుండునా 

మరచితివా నని బాయ ననుమూట - మారి నన్ను జంపి 

_ తిరుగుమెచ్చట్నిక్తెన. (ఇ 

పతికిదూరమున్న సతి కిల రణ్యంబు 
౧౯ 

వాలుచేదు మరియు (బతుకుచానవు ' 

అకట! నిన్నులబాన్ యరుగువుంటివి నాథ! 

తోడి వీడ వీకుం దొల॥స పెటుళే 
“MN 

"ఇట్టులాడి తేమీరా” అన్నడి ఆద్భుత మైన (ప్రారంభము, “ఇన్నిసంవత్స్య 

ములు కౌపురము చేసి నన్ను అర్థము చేసికొన్నదిం తేనా?" అన్న బాధను వ్య క్రము 
చేయుచున్నది, తక్కినమాటలెల్ల ఈమాటకు వ్యాఖ్యానములు. “తోడినీడ” అన్నది 
[పాత ఉపమాన మైనను సందర్భోచితము, 

హరఠిశ్చందునికథలో కౌశిక _పేరితుడై న ఒక విప్రుడు హారిశ్చం|దుని దారా 

పుత్రులను కొని పరమ 1కూఠస్యభావుడై ఆ తల్లి బిడ్డలను ఏడ్చించెనన్న గౌరన 

కథార్థమును దాసుగారు కపట వి|వుని మాటలలో యథార్థము చేయుచున్న విధము. 

1. అసు పలవించెడు చంద్రమతి కడకు నమచెంచెను యజమాని 

పః రోవముతో పరుషములాడుచు సలి*కి నిట్లు దయమాని 

౨. బాడిసెదానా = తెలవారిన "పెద పండువను చెరుక వేదా 

వేడి సీర్షాచి వేకవకుముందు వేగ మము 'లేపరాదా 

లి ఏమి క ప్రపడుచుంటి వింత 'సొమి శ్రచ్చుకొంటినే తులువా 

సోమరినై పూట పూట తళ్షైడు చోడితోప తినగలవా 
న్ా గా నషా 

10. హరిశ్చందోపాఖ్యానము - పు, 26 
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4. తరిపీదాడవలె సీ తనయుడు సుంతమై నం బనికిరాడా 

సరిబాలురవ ల తోటలకుపోయి సమిధలె న తేలేడాప 

ఇవియన్నియు ' లోకములో అనాథలైన పనికత్తెలకు |క్రూూరులై న యజ 

మానులు సల్చు సు పభాతములే, 

సారంగధరుని కథలో చిత్రాంగి మోసపుమాటలను నమ్మి |పభుపు కామోన్మ 
త్తుడై సారంగధరుని కరచరణములను ఖండింపింప పూనెనను గౌరన కథాంశమును 

దాసుగారు సారంగధరనాటక మున [వాసినవిధము = 

రాజు ; “అహా; సర్వేశ్యరాః యిది యెంత తలవంపు నాహృదయ సౌఖ్యము 

నే(టికోసరి. మజేగున్నది _ నేనెంత పర్మాకమళాలినై నను, మరెంళటి చక్ర 
వర్తినై నను లోకములో దక్కిన థ్యాతుల నే నెన్నె వహించినను నాకీ మచ్చపోదు 
గదాః 1 జారత్యనోష మె బు6గని మృగాదు వెంత ధన్య'మలు. ఒకవై పున [గోధ 

మింకొక వైపున సిగ్గును నొక్క పెట్టున నుబ్బి నాహృాదయమున. బట్ట(జాలకున్నవి, 

అ పితృ దోహిని ఖండించి నంత నీ కోధము శాంతింపవచ్చును గాని లోకములో 

నాకీ నగుబాటు నాతోంగాని పోదుగదా। ఇంకెక్కడి పౌరుషము? భార్యాదుఃఖములేని 

నపుంసకు( డెంతటి యదృష్టవంతుడో। ఉచ్చిస్టమైన చిత్రాంగిని నే నిక ముట్ట 
కంటయు, నా దుర్మార్లుని బతుక నీకుంటయు నిదియే నానిశ్చయము. 

తనదు నీడ తనకు దయ్యుమానట్టుల 

నాకుందోంచినాంయడు నా సుతుండు 

తానొకటితలంప డై పమొక్క-టి సేంత 
యకట! యెంత స్పష్టనుయ్యె నిపుడు? !2 

ఈ పలుకులు సత్యము తెలిసికొను చారచక్షువు పలుకులుకాక, కామోన్మ త్తు 

దైన జారచక్షువు పలుకులై గౌరనకథలోని [పభులక్షణము సోషించినవి, 

చిత్రాంగి అనుచిత ప్రణయోసని షదహస్యములను బోధించు నుపాధ్యాయలలో 
నొకతె, వాదనై నై పుణ్యదున వరూధినికీ వరుసలు తిరుగే సయుటలో ఊర్వశిక్కి పణయ 

1, హరిచందోపాఖ్యానము - - పు, 87 
12. సారంగధర - పు. 65 
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పాఠములు చెప్పుటలో తారకు సహోదరి, సహపాఠిని ఈ చిత్రాంగి యుక్తి 

సంపద, ఉ క్రిసంపద కలసికాడ సారంగధరుని ధర్మ బుద్ధిని లోగొనలేకపోయినవి. 

విఫలమైన చి|తాంగీకో పకారణము సారంగధరుని కరచరణముల ఖండన కార్యము 

నకు దారి తీసినది ఇది చితాంగీ పాత జీవలక్షణము. ఈ లక్షణమును దాసు 

గారు సారంగధర నాటకములో పోషించినతీరు _ 

చిితాంగి తనతో తాననుకొ నుచున్న పల్కులు _ 

నడుసము దము నో దిగపిడిచినట్లు 

దొజశచీకళటి నూతి”ో6 (దోసినట్టు 
or: (a) 

లయ్యె నాపని _- వలచిన యత:డులేక 

నాకుమాతము దుఃఖపుం దనువి బేల? 

కాని మోహము తగదని విదిల్చినాండు. వాని తప్పేమున్నది?_. మొదట 
నాకుమాటాడ6బడిన వాండు. [పధానము జరిగినది, ఆనవాళ్ల ౦పుకొన్నాము. ఇట్టి 

హేతువుల వలన వానిం గోరినాను. నా తస్పేమున్నది? _ ఉన్నపు డిద్దరి 

యందుం గప్పులున్నవి. నా తప్పున కేమిగాని, వా(డంతచక ని వాండేల కావల 

యును? వానియందే తప్పు _ మొదట నన్యోన్యముం |బేమించి మధ్యను విఘా 

తము వచ్చి యిట్టి రుపురము చచ్చుటకు విధి [వాసెను. . నావంటి వలచినదానిం 

గాదన్న సారంగధరు(డు చచ్చుట న్యాయమే _ అయ్యో! మనసున్నవా(డు కట్టు 

కొనకపోయె, కట్టుకొన్న వానిపై మనసు. కుదరదాయె, స్త్రీ లనాథలు కదా! _ 

కార్యము మించిపోయె నిక నా వెట్టిరాజు వానిం జంపుట రూఢి _ కన్నెతనము 

నుండియు వానిపై6 (బాణము పెట్టుకొన్న నా కొకసారి మోవి యిచ్చి మైనం దుష్టి 
పొందించక విదిల్చి పోయినాండు గావున, వానికి. దగిన శాస్తి యింక నే స్త్రీకిని నే 

వలచిన దేహ మొస్పగించకుండ(6 జంపంబడుటయే - మజీయు నింత చదువు 
చదువుకొ నియు సేల్చువంటి సారంగధరునిం జంపించిన నాకు తగిన శాస్తి యీ 

వ్యజపుపొడి (మింగి చచ్చుటయే. మా యిద్దరి కింతయే దేవుడు (వాసినాండు, 

అని విషముతోడి వ|జపుపొడి (మింగి. ఇంక చీంకటిగదికింటోయి. సుఖించెద, 

రమ్ము మృత్యువాః నీవు నాకు రుచించినట్లు మరెవ్వరికిం దోంచ(బోవు, నాకు 
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నొరంగధరుని పె గల్గు మోహము న్యాయమని లోకమెరు(గనీ, ఒకసారి నా 

ముద్దుల సారంగధరునిం బాడుకొని తుదిహాయి పొందెదను.*”15 

ఇది చిత్రాంగి లోకమున కందించిన అంతిమ సందేశము. కాదుకాదు, 

అంతిమసందేశమను మిషతో చితాంగీపాత పై దాసుగారికి కల సానుభూతి_గౌరన 

కథలోని చి్యతాంగీ పధాన లక్షణములను ఒక్కటికూడ వీడక పాత పోషణము 

చేసియు, ఆ పా|త పై సానుభూతిని (పదర్శెంచుట వి శేషము, 

శోద తన బాలుని భగవంతుడని అనుకొనుటకన్న, కన్నపు ఠుడనుకొని 
యానందించుటకు ఇష్టపడిన తల్లి, బాలకృష్ణునకు బాలారి సములు కలిగిన ప్పుడె ల్ల 

నె తిబాదుకొని రోదిందినది. ఎవరై న కొండెములు చెప్పిన మొండిగా ఎదురు 

చెప్పినది. గోల చేసినపుడు కోప పడినది. తోటికి కట్టినది, నోటిలో [బ్రహ్మాండము 

చూపిన (మొక్కినది, మరల తల్లియై లాలించినది. మూర్తీభవించిన మాళ్ళ పేమ 
యశోద. ఈ లక్షణమును నారాయణదాసు గారు (శ్రీహరికథామృత హరికథలో 
పోషించిన విదము_ 

ఉ; కింకరోమి కిం వదామి కీ ర్రసీయ ప్యుత 

త్వం కుతోగతోసి సంత్యజ్యమామము[ త క్రీం 

1. హాహా ధిగ్దుర్విధిం కథమాగతో (భమివాతః 

ఆహో శీం త్యామేవా హర్టీ ద్దుర్వినీతః కిం 

ల. చాలక సత్వర మేహీ ఫీబ పబ మమ _న్తన్యమ్ 

నాలీకాయతన్మేత నినాశయ. 'మేదై దై న్యమ్ 

ఇహ సావో పొవితు, (లే తిపలిత జామిఫలమనా 

జత్సన్నా క్రీడీ దిహపరిమృశం _ స్తర్షకతనుమ్ 

ద్ర మైవవ్యాభాశీ, తృకలసవ యేభ్యక్సివిట కాన్ 

విస్చు" రం నచ్చి (భమి పవనభూత _సమహృతేో 

18. సారంగధర - పు॥ లు?76,77 
14 గ్రీహరికథామృతమ్ - పితృబన్థవిమోచనమ్ - పు, 49 
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ఇంతవరకు పూర్వ|గంథాలలో (పసిద్దాలైన పాతల జీవలక్షణములను దాసు 

గారు పోషించినవిధము. ఇక ఇక్కడనుండి దాసుగారు కల్పించిన [కొ త్తపా్యతల 

విషయము, 

పాత అనిపేరు రసమునకు అధారమగుట వలన వచ్చిన "పేరు. పాాతలు 

రసమునకు [పధానాధారములు, పాతల (పవ్యర్తనలనుబట్టి నసము నిర్ణయమగును. 

శః [ప్రవర్తనలు అనేకవిధములు. ఈ అనేక విధాలై న [పవర్తనలకు అవకాశ 

మీచ్చునది అతివృ త్తము. కనుక పాాత - రసము - ఇతివృ త్రము పరస్పరా శయ 

ము_ైన అంశములు. 

ఈమాటలు ఎందుకు చెన్చవలిసి వచ్చినదనగా, దాసుగారు కల్పించిన 

పాత్రలను పరిశీలించునపు గు నూత్నకథా[ శితములైన [గంథములే ఉపయోగించును 

అని చెప్పుటకు, దాసుగారు సొంతకథతో (వాసిన _గంథములు నాలుగు - 

1. బాటసారి, 2. (టావెలరు, 8, సారంగధర, 4. తారకము, [టావెలరు 

బాటసారికి ఆయనయే చేసిన ఆంగ్లాను వాదము. కనుక (టావిలరులో బాటసారిలో 

లేని అంశములేదు. ఇక మిగిలిన స్వతంతకథా[గంథములు బాటసారి, సారంగధర, 

కారకము. 

బాటసారి (గంథమునందలి ఇతివృత్తము, పాత్రలు సంపూర్ణముగా ' దాసు 
గారి సొంతములే కాని ఈ _గంథము గూఢార్థ[పబంధము. అందువలన ఈ 

బాటసారి యందలి పాత్రలు గూఢార్థ్మసతిపాదస మనెడు [పధోనలక్ష్యమును నిర్వ 

ర్రించు నిమిత్త మా్యతాధారములైన (పతీకలు మాతమే. కనుక ఈ [గంథమున 

సజీవములైన పాత లుండుటకు అవకాశములేదు. దాసుగారికి కూడ ఈ (గ్రంథము 

నందు సజీవపా|త్రనిర్మాణము చేయవవెనను చూపులేదు. ఈ మాట అనుటకు 

ఆధారము దాసుగారు. ఈ |గంథమునందలి పాత్రలకు నామకరణములు కూడ చేయక 

పోవుటయే. 

ఇగ సారంగధర నాటకము. దీనిలోని రత్నాంగి, చిత్రాంగి, ([పభువు, 

సారంగధరుసు, సుబుద్ది అను ముఖ్యపాత్రలు పాతపా|త్రలే యైనను (కొ తగా 
యఖ , య | య్ అణాల 

15. “సారంగధర” ఎట్టు స్వతంత్రనాటకమో సారంగధరనాటక సమీక్షలో 
వచ్చినది. 
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కల్పెంపబడీన పొ్యతలు కూడ కొన్ని కలవు, గిజగన్న, గిలిగింత, జబ్బన్న 'అను 

నామకరణము చేయించుకొన్న పురుషపాతలు, మంతి, మహాక విగాయకశరో మణీ, 
పురోహితుడు నామకరణభాగ్యము కూడ నోచుకొనని పురుషపా|త్రలు, వలవంత, 

అంటింత ఆను త్రిపా|త్రలు. ఏనిలో నురలి గిలిగింత సంస్కతరూపకము లందలి 

విదూషకుడే. గిజిగన్న చాకలి, అంటింత మగడు. జబ్బన్న “హంతకనాయకుడుి, 

వలవంత రత్నాంగి దాసి. అంటింత చి కోంగి దాసి. కనుక ఈ (కొత్తపాత 

లన్నియు చాల చిన్నప్యాతలు. ఇవి కేవలము కథాచక్రము నందు చిన్నమేకుల 
వంటివి మా[తమే. ఇటువంటి చిన్నపా[తలను సజీవపా[తలుగా చేయవళెననెి 
[గద్ధ సామాన్యముగా కలుగదు. దాసుగారికి కూడ కలుగలేదు. అపా|తల స్వభావ 

ములను సూచించు నామకరణనులు మా|తము చేసి చాలు అనుకొనినారు. . 

అక్ తారక [గంథములో [పధానపా్యత తారకుడను | బ్రాహ్మణుడు, ఈ తార 

కుడు సర్వవిధాల నారాయణదాసుగారే.!6 

సొరాంశముగా తేలినదేమనగా, దాసుగారి గ్రంథము లందలి పాత్రలలో 

(ప్రాచిన గంథాలలో (సథ్యాతములైన పాత్రలే ఎక్కువ. కొన్ని చిన్న పా|త్రలను 
సృష్టించినను, అవి దాసుగారి పా|త్రనిర్మాణశ క్తికి ఉదాహరణనులుగా పనికివచ్చునవి 

కావు. కనుక దాసుగారి [గంథములలో, వారెట్లు [పాతపా్యతలను పోషించిరో 

చూడవలసినదే కాని, కాత్తప్మాతల నెట్లు సృష్టించిరో అని చూచుటకు అవకాశము 
లేదు. - దాసుగారు ఒక్క (కొ తపాతనైనను సజీవముగా సృష్టించుటకు (సయ 

త్నము చేయలేడు. 

వర్ణనావైభవము | 

వర్షనములు కవి (పతీభకు కో లతబద్దలు. కావ్యకారణకరణ మైన [పతిభొ అ 

లతకు పాకుడు కొమ్మలు. కవి యని బిరుద పదానము చేయు ఉపకరణములు, 

నాన్ఫపి కవిరిత్యు క్ర మృమిశ్చ కీల దర్శనాత్ 

విచితభావ ధర్మాంళ తత్త్వ పఖ్యాచ దర్శనమ్ 
16. “కారకము” సమీక్షలో వొసిన “అస్యోపదేశధోరణి అను అంశములో 

ఈ విషయము వివరింవబడినది. 
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త_త్త్యదర్శనా దేవ శా _స్ట్రేషు పఠితః కవిః 

వ. నాజ్బాథ రూణాలో కే కవి శుతిః 

తథాహిదర్శనే స్వచ్చ నిత్యేప్యాది కవేర్మునేః 

నోదితాకవితాలోచే యావజాతా న వర్ణనా! 

నారాయణదాసు గారి (పతిభకు (సతివింబములైన వర్ణనలు వారి (గంథము 

లో కోకొల్లలు, 

కవిభావకో శాగారమునకు (పకృతివర్షనము ముఖద్వారము, అ తలుప్పతట్టని 

కవియే యుండడు. (పకృతికి కవిని కవ్వించుటయే (పకృతి. ర్తి (పకృతి తాసు 

భగవ రూపమని తెల్పుటకో యన్నట్లు ఒకొక్క కవికి ఒక్కొక్క అవతార 

ముతో (సత్యక్షమగును, 

చిఅఖుణతాలపె జిలజిలంబాబు సెలయేటి 

సనీటిపె లకుముకిదాంటు మాచి 

నానాట నలవాటుయటూసి మెల్ల న జేర. 

వచ్చు జింకల కూర్చి పాట చూచి 

మడుగులంజెజులాడి 'బెడిదపు టొడ్డుల6 

బొలయించు నేనుంగుపోటుమూచి 

1. ఈ శ్లోకములు తౌతభట్టు వాసిన కావ్యకౌతుకము నందలివని హేమచం 
దుడు తన కావ్యానుశాసనమున (పు. 816) . చెప్పినాడు. తౌతభట్టు 

(వాసిన కావ్యకౌతుకము లభింపలేదు. తొతభట్టు అభినవగుప్పుని గురువు 

లలో నొకడు (లోచనము - ధ్యన్యాలోకము 25, 26 కారికల నడుమ). 
బుషికానివాడు కవి కాలేడని చెప్పబడినది. బుషి యని యనుట దర్శ 

నము వలననే కదా. వివితభావములను, ధర్మాంశత త్వ ములను (గ్రహింప 
గల ఖ్యాతియే దర్శనము, ఆత త్త్వదర్శనము కవికి ముఖ్యమని శాస్త్ర 

ములలో వెప్పుచున్నను, ఆ దర్శనము వర్గనగా మారినప్పుడే బుషికి కవి 

ను (ప్రసిద్ధి లోకమున కలుగును. అందువలననే మునియైన వాల్మీకికి 
క కు దీ ిన్నడు, వర్ణన అయనచేయనం తవరకు లోకమున కవిత 
పుట్టలేదు, ' 
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దువ్వి ముద్దుగొనుచు దొడ్డ ఫులులతోడ 

నాటాడు చెంచెత సీటునూాచి 

వర్ష నము సేయుచున్ భూరివనములందుం 

బలురకోంబుల పిట్టల పలుకులకును 

స్వరము గట్టు దుం జెర్టుల ప్యృలందుం 

బద్య ములు వాయు భాగ్యంబు పట్ట నెపుడు” 

(పకృతి దృళ్యములను పరికించి వర్ణనలు చేయుచు, పిటల పలుకులకు 

కట్టుచు చెట సటలపె సద్యములు [వాయుట మహాభాగ్యముగా భావించిన ఈ పలు 
య ఓ రాజ 

కులు దానుగారికి [పకృతిపై గల గాఢానురాగమునకు స్వతః [పమాణములు, 

[పకృతిచేత (ప్రభావితులైన దాసుగారి (కృతివగ్గనల [పకృతిని సదిశీలింతము _ 

[పభాతకాల వర్ణనము యా 

తప బయ లడ్ల సవొప్పున నోడిన 

నెరపున జం దొ(డు వెల్ల (బార 

నీరిచెఅింగీనహాని పరివారమటు సన్న 

సన్నంగా జుక్క-లు సాంగదెడ౫ 

(గౌత్తగాం గవగూడుకొన్న దంపతులకు 

గుండియ ల్ రుల్ప నం సోడికూూసె 

దస్యంతరో యమ్గయుం దల కీందుహ్మ్రలు 

చారితప్ప క తవు తావు చే 

గలువేలున్నాడె దమ్మిపూవులును పజ 

. బులుంగులున్ (బొద్దునకు మేలుకొలుపుపాడెం 

2, "హారంగధర _ పు॥ లు 121, 22 
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బన్ను శే "కెల 5కి నబె*6 ఇ కుగాలి 
౧౧ అ 0 

తెల్ల ముగ దూక్సు బళ్ళున తెల నాకే 

ఇందులో గల అంశములన్నియు (పత్యహ[పభాతమున 1పత్యక్షము లగు 
నవియే. కాని వానిని వర్ణించినవిధ మద్భుతము, చం|చదుడు 'వెలవెలబారుట తపు 

చై టసడ్డవాని వలెను ఓడినవానివలె నున్నదట, చుక్కలు మెలమెళ్ల గా మాయ 

మగుట ఐశ్వర్యము నశించిన వాని పరివారమువ లె నున్నదట, పిట్టలు అరచుట 

మేలుకొలుపువ లె నున్నదట- తెల్లవారు* శ వచ్చి అందరిని అనంద పెట్టుగాళి 

చన్ను లేనిరట. ఇవి ఈ పద్యము నందలి చక్క ని ఊహలు, తక్ నవి స స్వభావ 

సుందరములై న స్వభావోక్తు లు, 

సంపూర్ణముగా స్వభావోక్తు తులలో నిండిన మరియొక [పేభాతకాల వర్ణన పద్యము. 

ఒంటిపాటునం బొక్కి. యురువయి కెం పెక్కి 

విన్ను తొక్పనడూరె వేసుంజుక్క 
చెక్కులు జాడించి ముక్కును గోడించి 

కొార్కారోకో యని కూసెం గోడి. 

సేటితొావులలదారి తోటల గడితేం 

యొడలు చల్ల నసేయుచుండె గాలి 

యెదుజాముల పదన్దుగాం దోలమనింక (బా ద్దు 

పాజమెడు నని వాటదొతంగె గంట 

పట్టు లెవ్ ఉతంబాసి పిట్టలు బయటలాళం 

దలలు తీక్కి-౦చి ముక్కలు చలునుమో'ణే 

బలివికోడుత నిద్దుర బరువుజాె. 
దెబు పన న్యేనవిన్ రేయి అెల్లవాతో 

"వేగుచుక్క. తూర్పున దూరుట, కోడిషాయట, చల్ల నిగాలి వీచుట, గం 

టలు వినబడుట, పిట్టలు బైటకు వచ్చుట, “మొక్కలు తలలేత్తుట, నిద్దురవదలుట, 

మొదలగునవన్నియను వేసవి తెల్లవారుజామును తెలుస్త సంశేతములే.. 

త్రి, యథార్థ ధామాయఖము మా సీతాకల్యాణవిభాగము = పు, 88 
శ. చాటసోరి = ప. 61 
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వేగుజుక్క- అంతరాన వరన - 
నా ల 

“వన్నెలకాచి కాచి ననవిల్తుసి మామ చనంగ నీవు నీ 

చిన్నెలంజూపనేల కడుసిగ్గును మాలిన బేలి యంచు ద 

న్మన్ననచేయ రెవ్వరని మంచి చెలింబలె వేగుజుక్క హొం 

'జెన్నుల లే.తయెండయను చిచ్చునంజొ వ్చెననంగం(గుం కెడినో 

చందా స్తమయము అయిన పిదప, సూరో్యోదయకాంతులు [పసరింపగా 

"వేగుచుక్క మాయమగుట | పకృతిసత్యము. ఈ సత్యమును “వెన్నెలకాచి కాచి 

చందుడు పోగా, సిగ్గులేకయున్నది అని తన్ను మన్నన చేయరను భావముతో 

వేగుచుక్క లేతయెండ యను అగ్నిలో పడినది” అని ఉ|| త్చేక్షీంచినారు. 

సూర్యవర్షన _ 

తొంటికొండకు జేగురు తోడుకుండ 

చేతులం జూచి వచ్చిన "లేత్రయెండ 

జగములకు నెల్ల వాచి పెద్దగనుదొంచి 

చిన్నయౌాటకు -వేడివించెసు మరీ 

[పభాతకాలమందలి లేతయెండ, తొర్చుకొండకు ఎరుపురంగును తోడునటు 

వంటి కుండ యట. ఆ లేతయెండ చేతులను చాచి వచ్చినదట. సూర్యబింబము 

మొదట పెద్దగా నుండుటకు కారణము లోకములను చూచుటకు మొగము వాచి. 

యట. ఆ బింబము చిన్నదగుటకు వేడి యెక్కువగుచున్నదట. 

కుర! గారడి సూర్యుండ! అబ్బురంబు 

కద (బదుకువ లె సీ కరకొశలంబు 

. అల్బభామంబులన్ జూపి యధిక దివ్య 

va శ శర జడ 7 

న. ములను గన్నట్టనీయక మోసపుచ్చు 

ర్, మేలుబంతి -పు. 172... | 

6. రుక్మిణీకల్యాణము - పు. నిర్ 
7. బాటసారి _ప.21 
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“ఇందు - నీ కిరణ పసరణనై పష పుణ్య మాశ్చర్యకరమని (పకృతార్థము, కాని 

హా స్తలాఘవ విద్య అద్భుతావహము గద అను నర్థాంతర చమళ్కా రము గూడ గమ్య 

మానము, అద్భుత _త్వవిషయమై [బదుకుతోడి. సామ్యము హృదయంగనుము, 

సద్యాంతమున అల్బనులైన అధిభౌతిక విషయములను (పకటించి అంతకంటు 

జీవికి పరమ |పాస్యములై న దివ్యముల గోచరింపనీయవను నుదా త్తగంభీరమైన 

యూహా మృదంగవాద్యమునకు ముకాయింపువలె నున్నది, 8 

మట్టమధ్యాహ్న వర్టనము - 

తమ్ము మాలినధర్శ్మంబు తగదటం-చుం 

దలల నలరించు తను మొదళులను గావ 

బూని బాచిన నీడల ముడుచుకొెని యె 

శాదపంబుల - నడుమింట భానుండొప్పెో 

మట్రమధ్యాహ్న వేళలో చెట్లనీడలు పొట్టివగుట సహజము. ఆ సృష్టి 
ఉట og) ట్ యట 

సహజ లక్షణమును దాసుగారు చమత్క_రించినారు. చాచిననీడలను చెట్లు కావలెనని 

డుచుకొ నెనట. దానికి కారణము వాని తలలను రక్షించు మొదళ్ళను కాచుటకట, 

ఇట్ల చేయుటకు [పమాణము తమ్ముమాలినధర్మము తగదని యట, 

స్వభావోక్తులతో నిండిన మాధ్యాహ్నిక వర్గనలు రెండు _ 

అకెన నల్హాడసీక దిగ్బంధన 

ముగ గాలి చెమ్మటం బాదవె నుక్క- 

మిన్నంటి చెల్వంక్తె మెలపుతోడుత (గద్ద 

వాలుగ నిర పక్క-(జూచె క్యా 

ముంగాళ్ళత్ 'జెట్టుమొదట గాతన్ (దవ్వ 

కుదునగుగ6 బడుకొనె గుంటనక్క. 

_ యెండమానులగాంచు చెంతయు దప్పితో 

నాడి పరువు వెళు చేడిబక్క- 

రీ. ఆచార్య యస్వీజోగారావు గారు- -కచ్ళవీవతులు- _సంపాదకీయము. 

9. సారంగధ ర- పు. 105 

పు. 15 
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యొడళు లుడుకె త్రి తుమె గద లుడీఢ సద్దు 

రగులుకొొను నగ్గికిం గనరాదు హద్దు 

అకహని పందికీ బురదనీర య్యె ముద్దు 

నెలసెయనిరద్దు నిడువేనవి నడు [సొద్దు 16 

నమనువేయుచు లేళ్ళునిడలనా ౫, nar 

బొదలభో చెముచలు కుదుగుకొనియె 

లో(తు మడుంగుల సీంతాడె నేన్గులు 

పందులు బురదల బాదుకొ నియ 

గొమ్మలనై ( జేమకొనియం గోతులు పుల్లు 

"అన్నియు దొరల నణంగ (జొచ్చా 

లోవలబడి పులు లానులింతలు దిసె 

నొండులభోయనాము లరాన్సు లుచ్చె, 

నడవిసందడిత గై, నల్ల డల యందు 

"జెలటగ హాగచిమ్ముకొంచు కార్చిచ్చు స హాచ్చెః 

శెండుజాముల చేనవి మండిపడు-చు6 

గాండభీ(టలు వాటంగ చెందకాసు]కే 

అక్రైన కదలకుండ ఉక్కపోయుట, (గద్ద ఆకాశమున. రెక్కలు చాచుట, 
నక్క గోతిలో పడుకొనుట; ఎండమాపులను చూచి దప్పికళో లేడి పరు రుగులెత్తుట, 
తుమ్మెదల సద్దులేకుండుట పజలు పసులకె తిరుగకుండుట, లేళ్ల నీడలందుండుట, 

నెమళ్లు బొదలలో చేరుట, ఏనుగులు ' లోతుమడుగులో నికి దిగుట, పందులు బుర్ 
దలో పొర్గాడుట, కోతులు కొమ్మలపై నుండుట, పిట్టలు. తొజ్జలలో దాట, 
పులులు బయటికి రాక నిద్రింటుల, పాములు పుట్టలలో ిష్టూర్చుట, కార్చిచ్చు 

10.. _జానకీశపథము - -పు॥లు 19, 29 

11. బాటసారి - ప, 12 
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హెచ్చుట, కొండలు వీటలువారుట, _ మొదలగునవన్నియు ; వేసవి మట్ట మధ్యా 

హ్నపు శేడిమివలన జంతుజాలములు పడు అవస్థలే, 

సాయంకాల వర్ణనము _ 

ఉడుకే త్రి వాదులన్ముడిగిన వ్జలు 

చల (గ౬ందూార్చున సాగుదుండె 
గ) 

వషజదాకీ తోెట్లిల నసగిన పీటలు . 
'( "టె 

ముదముగథి బై టను (మోగుచుండె 

కడు బేడిమిన్ (గాగిన గాడ్పు హో 

యుగ నుంచుకొంహకే. యేలపచుండె 

కొండను దిగి యమెరకొొణజకు బేబ్బులు లుమ్మి 

రిగం బల్ల ములం జెలెరేగుచుండె 

పాములకు బుట్టళోనుండి పశగహాచ్చె 

మడువు నెడభొని యేనుంగు లడవింజొచ్చె 

(పొద్దు పడమటిమలకు, గంపు జిగి తెచ్చె 
చగడి జానకీ వాలుకన్ను (గవ విచ్చు" 

నీడలు పొడవగుట, పిట్టలు తొబ్బళనుండి బైటకు వచ్చుట, గాలి చల్లి 

బిశుట, పులులు పాములు ఏనుగులు బైటకు బయలుదేరుట, పడనుటికొండ ఎట్టి 

బిచుట్క మొదలగునవి యన్నియును పళశుపక్షైదుల సాయాహ్నకృత్యములే. 

తన్ను వెంటందగులుచున్న ట్టి కోణ వీ” 

కటుల "కెదిరి సీల్చు కడిమిలేక 
12. జానకీశఫథము _ పు. 22 _ ఈసీసము నందలి గతములో గల మూడవ 

పాదము “ప్రొద్దుపడమటకున్ (వాలి ముద్ధ్దువచ్చె' అని ముదితపాఠము, 

(గ్రహించిన పాఠము దాసుగారు చెప్పిన హరికథల పుస్తకములో దాసు 

న్వహ_వ్హ నముతో మార్చి (వోసినది. దానుగారు చేతపట్టుకొని చెప్పిన 

హరికథల పుస్తకము నా కందవేసినవారు శ్రీ కళ్ళా ఈశ్వరరావు గారు 
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పశ్చిమాష్టియందు( బడీ దా సూర్యండు 

కాలమొక్క-రీతి గదడుపగలమెళో 

చీకటిపడుచున్నది. సూర్యా స్రమయమగుచున్నది - అను అంశమును, 

కోడెచీకటుల నెదిరించుబలములేక సూర్యుడు పళశ్చిమాబ్ధిలో దాగినాడనుట్క కాల 
మొక్క రీతిగా గడసగలమా? అనుట ఒక ఊహ 

చం[దోదయ వర్ణనము ల 

తరణియు బశ్చిమాంబుధికి దారి పహంగము లుస్క్పట్టకుం 

విరవీర(బా 5. జీకంయటులుమిా ర సమిోరు(డు చల్చనాలె నం 

బరమున( గుందసూనముల వమూడ్కి-ని రిక్కలు జాలునా కే 

ధురగతి కై రవాప్తు (డు దితుండయి వెన్నల చెండిగారగననో 

సూర్యుడు పడమటి సము దము చేరుట, పతులు గూండ్ల కు వెళ్లట, చీకటి 

బాగుగా వ్యాపించుట, గాలి చల్లబడుట, నక్షత్రములు మొల్చిపూలవళలె నేర్ప్చడుట 

అన్నవి చం[దోదయ సమయ పరిస్థితులే, ఇట్లు స్వభావోక్సులకోగాక, ఆలంకారి 

కముగా చేసిన మరియొక వర్ణన 

(పొద్ద పండుటాకు పోలిక రాళ 70 
జాయ చివునులెత్తె! గోయిల లన! 

చెలగి కవిసెం జీకంటులుం బూవెం జుక్కలు 

పెని చందమామ పండుదోంచెప్ . 

సూర్యాస్త సమయ చం|దోదయములను ఒక. వృక్షముకో పోల్చుట ఈ వర్ణ 

నము నందళి విశేషము. సూర్యుడు పండిన అకు విధాన రాలినట. ఎరుపురంగు 
చివురులవలె, చీకట్లు కోయిలల వలె చుక్కలు, పూచిన పుష్పాలవల్కె చండ 
మామ పండువలె సున్నదట. : 

18. గజేంద్రమోక్షణము - పు.9 
14 మార్కండేయ చరిత్రము - పు, 22 
15, . గజేంద్రమోక్షణము పు, 10 



కశ) ల్తేన్తిర్ 

పడమట వి శాంతిబడు రవి తన సిరి 

నుదితు౭జెా చం దున కొప్పగించే 

జానకి స్కీ రి భూ నభోంతరముల 

నిండినయటు వెన్నెలలు గాచె న 

సెగమందమె పగళ్ నిగురుగవ్చి యగడంగు 

పాంధుల విరవహాంబు (ప్రజ్యరిల్ల 
౧౧ 

సహజగాన కవిత్వశాలి దరిన్ శుష్క 
శాస్రుజ్ఞైవ ల జుక్క సౌరుమాసెో 

పడమటి దిక్కున విశ్రాంతి తీసికొనపోవుచు సూర్యుడు తన ఐశ్వర్యమును 
ఉదయించిన చం(దున కొప్పగించెనట, జానకీ దేవి సతీ ర్రివలె వెన్నెల భూమ్యా 

కాశముల మధ్య నిండినదట. పగలు నిగురుగప్పి యణగిన బాటసారుల విరహము 

అతిశయించినదట. సహజముగా కల్షిన గానక విత్వమాధుర్యములు కలవానిచెంత 

కేవల శాస్త్రవేత్త కాంతిహీనుడైనట్లు నక్ష్యతములు కాంతిహీనములై నవట. ఈ 
ఉపమానము “|పతిభావ్యుత్సత్తులలో |పతిభయే గరీయసి” అను అలంకారికుల శాస్త 

సంస్కారము తెరవెనుక చేరి చెప్పించినది, 17 

అరనిశీధ వరనము _ 
ధ్ అ 

అకసంబున నడుగంటి చుక్కలు అవ 

లట్లు చీకటి నీట నలకుచుండెం 

గరలిన పెండి సీర్పురపిన తీరున 

నలలవాలుగ మాలు తలుకుమో ణి 

మోందు (క్రీందులంబొాల్బు మింటినటనడువు 
| లు 8 

గారడియద్దమై కడలిత యె 

16. జానకీశ్వపథము - పు. 87 ) 

17. (పతిభె వచ కవీనాం కావ్యకరణ కారణమ్ వ్యుత్ప_త్యభ్యాసొ తస్యా ఏవ 
సంస్కార కారకౌ నతు కావ్యహేతూ (వాగ్భటుడు) 
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దోప్పచేతులవ ల దూంగాడు కర డముల్ 

గప ఏచందునల జో కొొట్టుచుండే 

చుక్క-జూవలం బొగయోడ చొౌక్కు_చుంగే 

గాడు మెల్లెడలన్ జోల పొడు-దుండె 

నిగిడి డ్ గడియార మిదిగో పన్నెండువేసె సె 

బక జెలిమికొ౭ద! మనము పండుకొ నవలయు్, 

ఇదీ సము[దములో నున్న ఫొగయాడలో కూర్చుండి చె చేసిన అర్థనిశీధ వర్ద 

నము. చీకటి అేెడి నీటికి అడుగున నున్న ఆకాశమున నక్షతములు రవ్వల వలె 

నున్నవట, అలలపై వాలుగా తేలుచున్న చేపలు కరిగించిన వెండినీరువలె తళుకుతో 

అతోయించెసట, ప్రై నుండి [కిందిదోక యున్న సము[దము అకాశమధ్యమున 

గారడి, అద్దమువలే నున్నదట. గొప్పగొప్ప జంతువులను దొప్పచేతులవలె ఉఃగుచు 

అలలను జోకొ ట్టుచున్నవట. నక్షతములనుచూచి పొగయోడ పగవశించుచున్నదట 

గాలి అన్నిదిక్కులను జోలపాడుచున్నదటం గడియారము సన్నెండుగంటలు కొట్టి 

నదట. . ఈ .ఊహలన్నియు పాతవాసనలేనివి, _ేతిభా సురభిశములు, 

తోలకరి వరనము = 
nm 

తొలి తెల్లకొండలవ లె నున్న మొగుళులు 

గొప్పలై_ నీలిరంగులం దనర్సె 

దూదిపింజలలాగు దొడ్లమబ్బుల నేకి 

కరువలి వజపులుగా న్నర్స్ 

"విండిచబుకుం (దిప్పివేసిన యస్టులు 

సుటుముతోడుత ఇద్దయురుము పుళ్లు 

నేలలోమ్మని తావి చెగడించు చందంద. 

వలుద్నలే "లెక్కా చిన్కులు మొదలికె 

18. హాం. - ప. 185 



క్తి 

_ కెంటికి్ న శం దజిచు మోటనవాన 

యడుగులను తీలొల బిగించి యూజవవడి 

పీణౌా వాయించు నెజిజాణ గాణమాడ్కి- 

నందముల గుప్పీ గాలి పాడందొడం గీ 

శెల్లకొండలవశెనున్న మేఘములు నీతిరంగులకో నొప్పినవట. గాలి పెట్ట 
పెద్ద స మబ్బులను దూదిపింజలను పకినట్లుగా ఏకి వర్ష ములేకుండగ చేసినవట. మెజ 

తో గూడిన యురుములు చెండికొ రడాతో (తిప్పికొట్టినట్లున్నదట. నేలను మంచి 

సనలతో గుబాళశింపజేయుటకు లెక్క పెటదగినన్ని చిన్కులు స్తూలిములె మొదలిడె 
అ Co) వూ 

ట. భూమ్యాకాశము లేకమగునట్లుగా వాన కురువ, అడుగు లనెడి తీగలను 

ఖిగించి అరవవడిలో వీణవాయించు నేర్చరివలె గాలి పాడదొడగెనట. 

న 

మీ ₹€ 

ళం 

చెస్టలకుం జల్ల లల చెల కోయిలకూె 

సందడి పెండి బాజాలు (మోసె 
mn 

క్ న్నెవేపయుం దొగక్షున్న నమర్తాడెం 
(ఇ (ఎ . | 

జలి'వేం దడాపున నంతేసాడే 

కవు శ్రమామిడితోట కాపుల పనిసాప్చెం 

విల గాలులు మురిపించి వచ్చె 
"వ 

గొడుగులు బోలెండ చిడిముడింజల్లా రెం 
na na) 

చాటిమురఠజలు కడు దప్పి(దీ ర్చె 

కారణవి వెల బడవ షికొరు గత్తె 

నం చెలిం పాయం గాలటచలో నడలిపోయి 

(ఎెద్దులేపారె మాపులు పొట్టివా శె 

ఆమని మొదలుషె్లై బల్ హోయివునైనో 

19. బాటసారి - ప. 168 
20. సావి ప్రచర తమ - పు, నిని 



428 

కోయిలలు కూయుట్క  పెండ్లింస్లు జరుగుట, చెట్లు చిగుర్చుట, దప్పికతో 
౧ ౧౧౫ య 

జనులు చలిపేం| దముల చెంతచేరుట్క మామిడికాయలు వచ్చుట్క' సన్నగాలులు 

వీచుట, ఎండకు గొడుగులు చెప్పులు అండలగుట, తాటికాయలు వచ్చుట, అడవి 

కౌలుట, సడవషికౌరులు పెరుగుట, సాయంకాలములు సౌఖ్యములుగానుండుట, 

కౌగిళులు సడలుట, పగళ్లు ఎక్కువగుట, ర్మాతులు తగుట్క మొదలగున వన్నియు య గ 
వసంత రువు గురులే, ఈ వరనమున పాత పు సకాల వలి ంపుకన్న [పకృతి 

అవి జాలి (oo) అంది ఉరి 

పరిశీలనము మిన్నగానున్నది, 

[శ్రావణమాస వరనము _ 
క ల 

చేనపటులవ బె వానముబు,లం| గము)6 ట్ బా 
"బె రుపంటలకెల ౭ (బొపక ము శ్ర 
యా (౧౧) 

జాజి నెం బేలి గజ్జల "తావులం జిమ్ము 

చేెరేడు తొటిపండూర రెమ్ము 
౧ 

వళ జెర్వులనీళ్ల కఅరంగుల ఆతీమ్ముం 
ట్. ॥ ౧ (9 © 

దోవలందు నడంగ.6 ,దొకు,. దుము 
CU ర గరా యుయ్బు 

నెబయు నా(గాశర నేతిదొండల క్మ్ము 

మటిపిందు ముసుదుల మన్ను గుమ్ము 

చవక పచ్చికలుం (గా త్త జన్నిదమ్ము 

వరినుడుచుపొట గుగిభ వాయనమ్ము 
౧గ౧ 

జాడలిడు వేట గ్ర వ్వెల చేడెసామ్ము 

వావ అ జగ "స 21 పావుకోళ్ళ మ్ము హోయియా (శౌవణమ్ము 

ఈ వర్ధనమున |ప్రకృతిలక్షణములు, ఆచారములు ఓతపోతముగ పెనశేసి 
కోని యున్నవి. 

21, ' మేలుబంతి - పు, 172 
Hite 
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పౌష్యమాస వరన _ 
లిం 

నుంగిటవాకీళ్ళ ముగ్గులు 'జెన్నూందు 

గల్మికూర్చుల చెలగంటముందు 

అ తవారింటిఛో నల్హుడున్న పసందు 
కో ౧౧ 

వెల్గునాపుల భోగివేగు సందు 

సెతల శెల్పరికి( 'బేర్వెనున( బవిలుపందు 

రచ్చసండువగు సంకాంతిపాందు 

పాటలాటలు దక్క-6 బనులన్ని టికి బందు 

కనుమ జాతర ేదకాపువిందు 

పొద్దురాకకు నిట్టార్చు పొాగలంజిమ్ము (ద లు ఈ 
(కొ_త్తవాపును వడ్డును గుత్తకమ్ము 

కుంపీఎల్  గాంగళుల్ గోరుకొన్న సొమ్ము 

పౌషమానమ్ము సర్వ సంపోషణమ్ము 

ఇవియన్నియు తెలుగుదేశమున పౌష్యమాసపు వేడుకలే. 

హేమంత వర్ణనము - 

సీరపీవాసా౬తి మితొగతిరివ శలీతే కఠోరగర్భిణ్యాః 

అగ ఓల అధ ద్ 28 స్యవ్నావన్లా బహుళా సందర్భవిహాన కావ్యరచనేవ 

శీతకాలమున దప్పిక గర్భిణీ స్రీ నడకవలే చాలమితముగా నున్నదట. నిదా 

కాలము సందర్భశుద్ధిలేని కావ్యరచనవలె ఎక్కువగా నున్నదట. హేమంతర్త 
వర్ణనలో అనాచిత్యములతోగూడిన కావ్యములను పోలికగా చొప్పించుట విశేషము. 

సీని, హరిశ్చందోపాఖ్యానము - పు, 86. 

నీత, మేలుబంతి - పు, 172 
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నురియొక బుతువర్ణనము లు 

“అంత నొండ యెక్కెడుపోల్సి, నూబి యిసుకలన్నడుచు విధంబున, 

గొడిరాళ్ళన్ముండ్ల బర్విడు తెన్నున, బస్తుండు తెఅంగున, బల్మి సాగరం బు సయు 

కరణి, గాఢముగా నలవడిన వ్యసనముల ) మానుకొను వడుపున, స్వభావము నడ్డు 

మాడ్కి- కష్టతర మైన (గీష్మమున్లడిపి, కారొను మబ్బులంగని పించెములు విప్ప 

[శ లా|గము నన్న మాత నుల్లిః సిలు శీవభాగవతుల వశె దాండవమొనర్చు నేమ 

ళ్లను, జిన్కు లెపుడు ప పడునో యని దేవాలయ పసాదమునకు గని పెట్టుకొను తీర్థ 

వాసులభంగి నోర్టెఅచుకొని చూచు చాతకలబులును, |బకృతి సంపర్క-ంబున సగు 

ణులవలె దోచు 'పురుమల చందంబున |గ్రొమొయిళుల సీలిచాయల న్షళ్లినట్లుండు 

మెట్టలును, సీటిగాలిం జల్లా టీ యాకళి తీరినవెన్క శాంతిన్వహించి “యను గ 

సాంబు చూపు ప్రాణుల సొబగున సంచారయోగ్యంబు వై న 'సెకత ప్రదేశంబులును, 

మింటితో సంధిజేసికొన బుడమి పంచిన రాయబారి తీరున నెగయు పరాగంబును, 

గిటికీల సందున దళుక్కున మెటిసి దోబూచులిడు రాణివాసము వలే దటాలున దోచి 

శోచకుండు తీగె మెజపులును, (దిస్థాయిికమంబున వినబడుచు ధృష్టులన్మానినులు 

తమంత గొగిలింపజేయు నురుములును, బతి వతాశాసంబుమాడి.. న్మపతిహతంబు 

లగు నశనిపాతంబులును, సజ్జనుల వె గణనార్హ్హ ౦బులై సద్బి వట్టి షేళ్ళ తెన్నున 

నేలగమ్మని తావి పుట్టించు వలన వచిన్కు లును, కర్నూరఖండములరీతి ముత్యాల సేనల 

కరణి బుడమిబడు వడగండ్లును, సమరేఖల్లై యొండొంట గలియక వాయువశంబున 

నొకషప్పుడు బుజువుై యింకొక చేల నేటవాలులై సమానన్యూన భార విశేషంబుల 

జూపు | తా? సుముండ క పోల్కి గన్నట్టి రాజభటుల ) విథంబున (పచ్చన్న వస్తువులం 

బయలుచేయుళు సాధువ ర్తనమ రీతి గల్మషంబువాపుచు మిజ్జు నుండి. పల్ల మునకు 

దొర్లునట్లు సత్వరంబులై " యగ్నిజ్వాలల సొబగున దేలచూపులభంగి నూర్జాగాములు 

గాక | పేమదృష్టుల పొలపున ఇగిందుగ (పసరించుచు లేజన్వని -క్రీశపాశము వె 

గారను. వరిమొక్కు ల చెలువున నిబిడంబులై. పడు. సలిలధారలును, లంచగొండి 

ధనమురీతి- బాన గోష్టికాస్నేహముకరణి దొంగవినయము. మాడి. 1(పసూత్యాది వైరా 

గ్యము. వలె నల్చజ్ఞని గర్వము ఠీవిన్ సందర్భవిహీ నాలాపము తెన్నున గపటనిస్ట 

విధంబున సోమరి “మొడలిరీతి న్నెచ్చు పెజీగి దుర్జనము భాతి రం|ధాన్వేషణం దొన 

ర్చుచు మంచిచెడ్డ లర యక (పవ ర్తిల్లుచు మడపు"ేనుగు కరణి నొడ్డుల బడగూల్చు 

చెదురుతగులునెడ సుడివడియు శూరసై న్యమురీతి వెన్కనాగక _తోవజించుకొని ముం 
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దంజడేయుచు జెత్తల నంచుగట్టి పొర్షి పారు వరదలును, ఫున స్వస్తి చెప్పునట్లు 

కుతప సంగీతము మాడి విలంబమధ్య|దుతలయ లింపార గుంపుకట్టి రొదవెట్టు 

కప్పలును, కెంపులు తాపిన తివాసి వలె నారుద పురుగులన్మె జయు పచ్చికబయ 

ళ్లను, సాత్వికాన్నదానమున నశించు పాసములమాడి.. బథ్యాశనమున నుపశమి ల్లు 

రోగంబుల కరణిన్ దైవభక్తి ను ల్లునంతశ్శ తువర్ష్శంబు తెన్నున రూపుమాసిన 

కొండపోళ్లును, స్ర్రీమనసు మాడి లో కెటుగరాని జలాశయంబులును, వృద్దుల 

యిం| దియంబుల తెబింగున ననుపయు క్షంబులగు తోవలును, నూత్నాధికారులకు 

_్రత్యుర్హానమొనరించు పొరులవలె (గొ త్తృవిందుల (బతీక్షించు పూటకూళ్ళవాం[డ 

చందమున వింత వింత సరస:ల న్లని పెట్టు వెలయాండసగిది నొన్నీటికెదురు 

నడుచు మిట్టమీలును జెలంగ, కేమ వార్త వె సంతాపోపళాంతికరంచై దాతమాడ్కి- 

బహుజీవన సంధాయకంబై తూచినట్లు సమానాహోరాతంబై వర్షాకాల మత్మికమింప, 

సాధుహృదయంబుల తీరున |బసన్నంబులైన సీటిపట్టులును ధర్మసభల మార్క 

నిష్పంకంబులై న మార్గంబులును (శ్రీహరి భజనమందిరము కరణి న్వినులాభాంచిత 

విష్ణుపదంబును భాగవత సమాజ ౦బుపోల్కి స్వచ్చజీవనంబును స్మత్చభు పరిపాల 

నంబు సొలుపున సముల్లి సిత క వలయంబును వణీగ్భహంబు తెజగున సకల ధన 

ధాన్యసమృద్ధంబును, మరీచరసము విధమున సమశీతోష్టంబు నగు శరత్సమయం 

బున 

స్వరూపచి[తణము _ 

కలి ఫొంచలన్ బోలు నెన్మున దొగరుదు 

ప్పటి సంజ కెంజాయ పగిది మెరయ 

స్వపతా వానల జాల లనంగ నౌ 

దల మారి పల్లజడలు -విలుంగ 

నఖిల జగజ్జయ _సౌ_ప్పకీ_ర్హ్యంకురా 

కారత నెలవంక కోరలలర 

నోలి ముప్పీరి గొన్న యుక్సు దూలమ్ముల 

నదగు శోతులం 'బెద్దగద చెలంగ 

ఓడ, యథార్థ రామాయణము - పు.లు 182-184 
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ధరణి యడుగుల కదర - నమరులు 'బెదర 

దికు లన్ "గల్ఫివ చ్చెద దీవన లిడు 

మన్న. యని నాకు _మొక్టు న్యర్ణా॥ rays 

ననుజునిన్ మల్లి గన నోచనైతి నకట!2్ 

ఇది విష్ణువును చంపుటకై బయలుదేరి నప్పటి హిరణ్యాక్షుని అకారమును, 

హిరణ్యకశిపుడు స్మరించిన విధానము. హిరణ్యాతుని బృహదాకారము కనులకు. 

కట్టినట్లుగా నున్నదీ వర్లన 
అఆ ౧౧ ఠం 

ఎక్క-డంజూచిన నక్ష షనే విని 

రూపునం జికె నామూపుదోయి 

'యేవంకయునైేని యిటువంటి రూపరి 

కలండె నిజముగ జగమ్మునందు 

'మొల్టమోాసలు నగుమోము ముద్దులు నమూట 

గళ్లుడు నిడువాలు కన్ను గవయు 

సోగముక్రు ఇ గాల జ్యూళ్లుగు బుజములు 

కడుసన్న ౦పుంగాను వెడదజొమ్ము 

ఎంత సింగారమో బీరవుంత కలిసీ 

యొడలు చాళల్చెను సరియగు నొడ్డుపొడనవు 
మగండు నాకీతంరై నం నేమనెద వీని 
బెండ్లి యాడిన 'వెలందియే 'వెలంది బళిరో 

(శ్రీరాముని చిత్రపటమును చూచుచు సీత తలపోసిన విధసీ వర్ణనము, 

శ్రీరాముని ఏ ఏ శరీరభాగమును చూచినప్పుడు చూపులు ఆ శరీరభాగమంచే నిల్చునట, 

అంతకన్న వ్రత్యంగసొందర్య ౩ వర్ణన మేమి చేయవలయును? ఉంగరాలజుట్టనుట 
విశేషము 

ఓర్, వహారనర కము -వు, 7. 
బిర. యథార్గరామాయణము. - సీతాకల్యాణవిభాగము - పు, 80 
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కొప్పు నిలువబడి విప్పినన్ నీలిగా 

జులమలారముపోల్కి_.6 జచెలయగు నేల 

వవంక గన్లొన్న న్నావైపుననె నల్ల 

కల్వలు దండలు గట్టుచుండు 

చిన్నా రివొన్నారి చిజునవ్వు నవ్విన 

జలజలము లె ము లొలుకుచుండు 

పలికినం గోయిలల్ చిలుకలు గోఠలు 

(బైమసి (మోగుచుంజెర భాటుచుండు 

బళిర! యాయింతి యద్దాని చెలునుచూచి 

తీరవలెంగాని కొనియాడ నేరితరము? 

యాపెతో నొక్కసారి మాయమైన నాడ 

కున్న నీ మగబతుకన్న యుత్తరి త్త 

ఇదె సీతాసాందర్యవర్షన ము నిలబడి కొప్పువిప్పిన నేలమీద నిలిగాజుల 

మలారమువలె జుట్టుపడునట. అంత పొడవైన జుట్టు, అంత నల్ల నిజుట్టు అన్న 

మాట. సీలిగాజాల మలారము పోలిక పాతబాణి కాదు. దాసుగారి వాణి. సీత 

యేవైపు చూచిన ఆవైపు నల్లకలువలదండలు కట్టినట్లగునట. ఇది అద్భుతమైన 

ఊహ, 

'మొకరితుమ్మెదల నార్బోసీన యట్టులు 

ముంగురుల్ నొసట్సిపె ముద్దులూర 

తెలిదమ్మి -శీకులం 'జెగడు 'వాబ్దందోయి. 

నెమ్మియు నోరువు, నెనరు "దెలుప 

పలుచాలు మళ్లైమొగ్గలు 'చివుర్యా తెర 

శార్జొంపము. 'బవీరిగడ్డ మమర 

వ, హరా = శ్రీరామ సుగ్రీవ మైత్రి "విభాగము - పు. “162 
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కుంచపు మొదలటు గొప్పమెడయు 'బెద్ద 

తలుపువన లన్ 5 నమ్ము తనరుదుండ 

భళిర! ముంగాళ్ళడాటు జేతులును మటీయు 

నడుము పిడికిట నిముడు కుందనపువాయ 

యొడలు తిన్నని యేరానీ యొగ్గుపొడువు 
ధి 

ఆడచేబుతనిని మగవాంజె వలయ 

ఇది కలలో కాంచిన సత్యవంతుని గూర్చి సావి|తి చేసిన వర్ణనము, నొస 
టిపై గల ముంగురులు ధ్వనిచెయు తుమ్మెదల దారనుట, మడమ కుంచము 
(కొలమానము) మొదలనుట (క్రొ త్ర ఊహలు. 

నిర్జీత సంచబాణుడ్రె న స్థాణుని గర్వభంగము చేయుటకై విష్ణువు నారీరూస 

మున వచ్చినప్పటి ఆ మాయామోవిసీ వగ్గనము, 

ప వర్ వాహ్యారీ యా నారీమణికీ న రరి యోెరీణుతోకంబుల వే 

సారి గులుకు బుటారి మదనుని కటారి యెయభూరి యదోర్ 

బట జార్రీ 

i త్రో య్యలి నెమో ము పున్నమచందురు- దోనీరాజనిపించురా 

” వయ్యారికొప్పు చమరీమృ గనాలము పై క్రగేత్రక్రేేయిం-నురా యే 

ద తెరవ వై HEYA "గ్ల శ జెదర్నూ పు'లేడిపిల్ల దృష్టిం గిడ్డనిపించు5 

తరుణి కెమోావియు డొండేపండు నొక తొకున గూలించురా॥యే 

చిజుగుంట' “కలిన -వక్కి-లితోడుత హా 

Mm 'నద్దిరా. ,యద్దమెట్లగునుసాటి? 

రుష్వు్రళ్టు, మొదలు మోవిమూలనజికు! 

on ' బూల్లా న్నరు వంక. శే పోలి. గలదు? 

సు పాలనా 

2 ces పు, 1 



శక్ 

కశొాయలుగం బల్బాలు నొకనై పు గస్పర్చు. 

_ విన్ననవ్రున కటు వెన్నెల యెన 

నదును నక్క_ని నొక్కు తొడరిన గడ్డము 

వెలపఫున కద్దాసిం బోల్చ్బవచ్చు! 

ఇళిర! యా ఎలి గక వేద్య స్యభావమహిమ 

నువులు శ్చేమలం దముయూాహాం బన్ని 

తప్పంబల్కుటటగాక సత్యముసో చర మె! 

యజునకై నను మజీవాని యబ్బకైనీ 
న చ 

ఇట్లు దాసుగారి రచనమున శారీఠకసౌందర్యవర్ణ నములు మాటిమాటికి కన్పడు 

ఇక దాసుగారు వివిధవిషయాలపై చేసిన వడ్డన లనే నేకముో వానిలో మచ్చు 

నకు కొన్ని - 

ఖరనామసంవత్సరములో అం|ధదేశము భయంకర కామమునకు  గురియెనది, 

అ భయంకర శామపరిస్థితులను, కన్నులకు కట్టినట్లుగా. దాసుగారు అక్షరరూపము 

చేసినతీరు = 

మింటంబవలు బొల్సి ల్లి మేఘుంబులున్ రాశి 

తోక. చుక్క[యు' చెస్ట తోందుచుండె 

వాన యొక్కీ-0ంతయు 'లేనికారణమున 

నేళ్ళు చెర్వులు న నూతు లింకిపోయ. 

సోంతనీటన్ జవివోయి ఫొంచెములగు 

కూరగాయల వెల గొప్ప పృదయ్యె 

29, అంబరీషచరిత్రము - పు లు 0, 21 

శీ0. దాసుగారు ఆం|ధదేశమునందలి ప్రసిద్ధ నగరాలపై, ప్రసిద్ద వ్యక్తులమై 

ఇంకను అనేకాంశములపై చెప్పిన చాటువులు కొన్ని వంధలు ఉన్నవి. 

ఇవియన్నియు “మేలుబంతి' అను చాట్యుపబంధమున వేరినవి. వాని 

వివరములు మేలుబంతి” (గంథసమోక్ష యొద్ద వచ్చినవి. 

_ mare 
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నిలువ శోసీన ధాన్యములు కొొట్లలోనుండి 

యంగ్ల చేరక యణలయండె 

ఛాన్యవ_ర్తకు లడియాసం దగులుచుండ 
నగరవ_ర్హకులకు€ 'బెద్ద దిగులుఫు కై 

పొలము కాపుల సా౭గచ్ల మూలప్షై 

పశువు అెంగిలియాకుల పాలయఖడీయె 

త్యాగమువెడెం జుదలు శా 

రాగ్భవామున్ దిండ్నికె చొరన్లడలిరి బల్ 

తీగలు చెటు నా గగన్ 
, ni) 

(గాలిన చముథువన౪ళ నెంతదకాయు-దు నుంజెన్ 

వారుణజపములు పలుమాణు చేయించి 

చేయించి తుదకు విసీగెడు నారు 

తాయి లింగముగాలో 'వేయికండలనీశ్ట 

"వెలివీంచి పెదవులు విజుచునారు 

భక్రితోడ విరాటపర్య పారాయణం 

_ బొచరించి నిరాశనందునారు 

గొప్ప ఫీరంగులు ” ౦డమి ందన్మిన్ను 

__ గుతిపెట్టి పేల్చి వేసరెకునారు 

కలియ గాంతంబిది యనుచు( దలంకునారు 

పాలకుల దోస నమిదియని పలుకువారు 
కేల సిద్దాంతులను వెక్కీ-రించువారు 

Ma నన్నియెడల జనమడరంజొచ్చె 

పగలుడాలగి రా|త్రిప పడీనతోడనె తోంచు 

చుక్కలవలె స్రీలు సొంపు మోటు 
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గములు గట్టి సీళ్ళ కై బయ'ల్వెడలుట 

వయసువాండ కన్ను పండువయ్యు 

అంగనలకు (శమయ య్యున్ 

గంగాధరులకును మిగిలి గర సంబయ్యెన్ 

రంగువెడె స్నాననిస్టలు 

ఎంగిలి భాండముల శుద్ధి యిసుకయె చేసెన్ 

త "మ్మిదినూతులు తోండితిం గుండకు 

సగయమైనంగాదని వగచునొక క 

'తాంటిచేందకు మడి దక్క-మింబేనె తి 

ముంతమును(గదంచు మూల్లునొక తె 

బిందె బోరగిలంగంబెట్టి కూంర్ఫుండి న్స్ 

ఆప్పటి కూరునం. చేడ్చునొక తె 

ఇంతదూరమువచ్చి యి'క నెట్టులూరక 

వోంగల్రైదననుచుం బొగులు నొక పే 

'కౌలుజాటియు చావిలో/హాలకొడ్డు6 

బట్టి (బతికి వచ్చితినని వడయకు నొక తె 

కపషవ నడిదారిలో6(గిందంబడి మెడ చివ 

మె త్తినట్లార్చు చింటికి చేయు నొకతె 

చీటులంటించి పోవీంప(జాలక పసు 

"లెచ్చట్సికై నం బోనిచ్చువారు 

వర్తకుల్ నెత్తి నోర్చాదుకొనుచుండ 

దొమ్మిధాన్యపుకొట్లు దోంచువారు 
సీరయినను గడ్పునిండగడావుటకు లే 

"కెండీ వర్షయి పడియుండువారు 
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ఇదిగొ వీసెడు వైండీయిండుచేరెడు జొన్న 
లేన నం చింటింట నడుగువారు 

అన్న పానములకు 'నేడ్చు నర్భకులను 

గాంచి యెంతయు, గన్నీకు గార్సువారు 
కా 

మో కె బానినతౌెాదుము మాకు గంజి 

పోయుండని ఏీథులందు వాపోన్సువారు 

తలుపులు మూనిలేవెఛచటం దాళము పె క్టైకు వేనీలేదు కు 

క్క-లయిన బంటులై న మతి కావలియుండుట కానరాదు నీ 

థులంబడియుండినన్ ధనము దొంగిలంబో లెవవై న సుంతయున్ 

భళిభళ రాజెవండు పరిపాలనమున్ గఅవట్లు వపేాసెగున్ 9] 

కరవులో నీటికై కరాటి కె నాటి పజలు పడిన అష్టకష్టాలకు Pf" పద్యాష్టకము 

కవిత్వపు కళాయిగల దర్పణము. 

అడవిని రాజ్యనుగా మార్చిన దాసుగారి యూహ ఒకటి _ 

ధరణి తివాసి, వితొనము విను; (వేలం 

బడం దీపగోళము ల్లుడులు, వెల్గు 

చూపెడు దివిటీలు సూర్యచందులు, కొండ 

గాలిజం్య తము" తలగడలు తొలు. 

సౌధరాజము. పర్ణ "సాల, కా ర్మెకములు 

చ్వార పాలుకు, మంటి యరుగు దః 

కరములు బంటులు, కాళ్ళు గుజ్జిములు, దుం 

పలు భోజనము. ఛెట్టపట్ట దుస్తు 

91, మేలుబంతి - పు లు 162-65 
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జడలు సొమ్ములు, ధర్మరక్షణము ధనము 

దొర్లముగుహ య థాలాభతుప్టి వాళి, 

నవుము మి తము; శుద్ధసత్వము నచివుండు, 

యజవిరాజ్యము, మణీ మన వముధిపతులముిఃి 

ఇ'ప్టేచేసిన మరియొక యూహ,  వీరవీభత్సరసములకు కదనరంగము రంగ 
కల్యాణము శృంగారరసము తాళికట్టి అధికారము చెలాయించు 

ఈ విరుద్ధర సము లక్ష దాసుగారు తము పతిభాబంధముతో బంధించి 

[పక్కపక్కన పీటలపై "కూర్చుండబెట్టి వివాహము చేసిన విధము _ 

భూమిపీఠము, నభంబు న్మేటిపందిరి, 

బహుశ న్ర్రతతి సాక్షి వహ్ని గాంగ 
ముకుట తన్ముతొణముల నుండి 'డు'ల్లైడు 

రవము _లెముల్ దలర్మ బొలుగాంగ 

జంబుక స్త్ స్త్రినొచకులకు శతుల 

తల'లెంతయు. ఫల్యపదానములుగం 

గూ లెడి భటహయ కుంభిభూరిధ్యను 

లోలి బాజూాబజం(తీలుగాంయగ 

బలువనంతము నెత్తురు వరదగాలగ 

నాకబలి (ముగ్గులట్టు లాం్యతములు మెటియ, 

ముటియు బగయొజ్జకంకృతి మంత్రములనం 

బెండి యాడుదు నన్న హోే విజయ లశ్షీ శ 

విద్యాప్రాశ స్త్యమును వర్ణించిన పద్య మొకటి _ 

'రిస్టెక్ట రుం” బోలి రెట్టి చేయును నైజ 

మగు కెల్విదీపంబు నంటి విద్యా. 

యథార్ధరామాయణము - పు, 129 

సావిక్రీచరితము - పు॥ లు సిర్, 26 
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క్ర ఫ్లకాలంబునంగడు చీదరికమున 

నుల ము నోదార్సుచుండు విద్య 
౧౧ 

దుర్వార దుర్శోహ గర్వా ప్రైలోమున్న్లు 
ధి ౧ 

నప్పుడు మై ందేల్చు లెప్పవిద్య 

సర్వోపకారంబు సలుపలగంయజూ లెడు 

నెల్లయం తేముల పుట్టిల్లు విద్య 

యట్టి విద్యల బతిఫలమడు గ(బోక 

బోధచేయుచునుండు నీ మాగగురుల 

పొ తముల నిటు *పవికు సొతుగాంగ 
అల ౧౧ aa) ది 

= ర్తి 34 నిచ్చు నాతని (ోష్టీగా మెచ్చరాదె 

తెలివి అనెడు దీపపుకొంతిని విద్య రి ఫ్లెక్షరు వలె రెట్టింపుచేయుననుట, 

పుస్తకములు [వాసినవారు |పతిఫల మడుగక బోధచేయు మూగగురు లనుట దాసు 

గారి | పతిభాదీపకాంతులు, . “రిఫైక్షరు, పబ్లికి అను నాంగ్ల పదములను కూడ 
య య na) 

[గహంచుట విశేషము. 

రాచపుటులను తిటినతీరు _ 
టి టి 

ధనముల నాసీంచు దంభవిద్వాంసుల 

(యు _త్తపాగ డల: 'కుబ్బియుబ్బి 

కష్టైరితంబుగం గై న కేకల 

కూటిసోమరియయి. కొవ్వి (కొవ్వి 

తక్కులాడుట మాయ చిక్కులలోంబడీ 

'మోహంబులోపల మున్షిమున్ని 

యం౦దరిక న్నందా. నధికుండనని విర : 

పీన మినలు: పెనపెటి పెటి. 
గట "6 

శీ4. మేలుబంతి - పు॥లు 82-82 



క్) కిట 
, a లో అచు. | ॥ ల. ఆన | 

చదువులకు చెంప పెట్టు దోసముల పట్టు 

వ్యసనములకొట్టు పుణ్యకార్యముల తిట్టు 

పొపములనుటు కడుబటబయ లుగుటు 
లు శి ల్ 

నీచు పనిముట్టు స_త్తెమే రాచపుట్టుో 

ఈలక్షణము లన్నియు రాచప్పట్టులకు పుట్టుకతో పుట్టిపెరుగున వె. రాచపుట్టులకే 

శాదు ఈ వ్యసనములన్నియు (పతి ఆధికారాంధుని ద్వారబంధమును వదిలి పెట్టక 

కావళికాయునట్టి వే, 

వెన్నెలలో వన్నెలాడుల ఆటల వర్ణనము _ 

నన్న ఫుకెలుణుతో ( గిన్నర జతచేసి 

టే!డు సొగడబాటంబాడు నొక తె: 

యదిగొ6 జందునుండు నా కండె మూడుండియసి 

'యీలిక మోము ముద్దిడు నొక 

చెల్ల నే వెన్నెల చీరంగట్టితినని 

తొవవులూడిచి సవ్వందొవంగు నో శ్ర 

యూంతలో నాకెన్వ రెన రెన యని నున్నని 
రతనంపుం దిన్నెపై6 (బాకు నోర్తు 

కోయిలల ఇక రిం గూయు నొకతి 

యొద్దియో తలపోయుచు నేడ్చు నొకతి . 

యేమి యల్లరి యని కనుషబాము నొకతి 

సోలియాడెడు నొక్క-తి చెక్కు నాకతో. 

ఈ వర్ణనము జయదేవుని హరిరివాముగ్ధవధూనిక శే... .?7 అను అషపదె 
క కం 

యందలి ' శ్రిష్యతికామపి చుంబతికొమపి రమయతి 'కామపి రామాం” అను చరణము 

85. హరిశ్చందోపాఖ్యానము - పు. 9 న్ 
శ6. బాటసారి - ప. 56 
87. గీతగోవిందమ్ - (ప్ర. స. అష్టపది ఓ, పదము 7 
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నకు శీర పూజు దాసుగారికి సంస్కృృతక వులలో జయదేవుడన్న చాల పూజ్య 

తోను పంపిన వ రమానమును. గోరవించి వచ్చిన శ్రీకృష్ణుని దుకగుడిచెంత 
అటో ఫి [గః 

చూచి రథమును చేరుచున్న రుక్మిణీ వరనము _ 
ణు 

అడుగులు తడబడే నదుము వడ సిక 

ముడి విడి పూవులు పుడమిరాల 

బుత్తడీ మే న్లగుర్చోడువంగ నానంద 

ఛాప్బుముల్ గందోయి! బర్పుచుంపహ 

సం్యభమంబాన( జై టజార(గ సవరించు 

కరకంకణంబులు ఘల్ల నంగ, 

జెక్కు_టద్దంబులు చెమరింప( జికునన్ర 

ముద్దు మొగంబున మొల్క..లె త్ర 

సందియము సిగ్గు వలపును సందడింప( 
దన రథము చెంగట నలసటను నటించి 

ఖో సైలూర (గం దనుజూచు కొమ ను హరి 

తేరిన 6 'జేయివాచీ రా(దిగచనంతోక | 

సందీయము, సీగ్గు, వలపులకో నిండిన రుక్మిణిలో కల్గిన సా_త్రికభావముల 

ఏీవరణమీ వర్ణనము. 

ఇక దోసుగారి వచన వక్గనొన ర్త కి వేసిన వాలకముల కీలకము లనేకమ్ము 

(ప్రాబింధిక3. ba లూషీ విలోసములు, ఉపమాలింకోర సార్వభౌమత్వము వచన 

మున అడుగడుగున కనబడు అంశములు, 

గావ PY న 

తరి, రుక్కణీక ల్యోణము ఎప్పు 81 



శే4 3 

శల్చనా శిల్చము న్ 

వర్ణనలు, కల్చనలు "రెండును ర సనిర్వహణమునకు, పాాతపోషణమునకు 

సహకరించు (పధానాంశములు, ఈ రెండును ఇతివృ త్తముసకు సంబంధించినవే. 
కాని వర్ణనలు (ప్రధానముగా కథాంశ వివరణములు, అనగా (పాతకథకే సందర్భో, 

చీతముగా (పతిభతో డంగరించి పూసిన కొ త్తయూహలు. కల్పనలు కథాంశవివ 

రణములు కౌవు, నందర్శోదితముగా (సధానకథకు కలిపిన (కొత క భాఘట్టములు, 

వర్గనములు భావములకు సంబంధించినవికాగా, కల్చనలు కథాఘట్టములకు సంబం 

ధించినవి. ఈ కల్పనల కూర్చునేర్పు కల్పనా శిల్పము, 

ఇట్లు కల్చనలు చేయుటకు ధనంజయుని అంగికారమిడి _ 

య _త్త్మతానుచితం కించి స్నాయకస్య రసస్యవా 

విరుద్ధం తత్సరిత్యాజ్య మన్య భావా (పకల్పమేత్ క్షే 

మెరుగు పెట్టదిడిన (పాతనగలు కొత్త తనగలవలె తళతళ లాడిన ట్లు ఈ కొత్త త 

కల్పనముం వలన “వకిచిళవూశ్వమురై.న అంశములే రసో ఫలముల (వొత్త త్తకాం 

లతో |పకాళించును, 

దృష్టపూర్యా అపి వ్యూగ్ధా కా వ్యెరసపర్మిగహాత్ 

సన్వేనవా ఇవాభాంతి ముధునూస ఇవ్మదుమాళి? 

1. దశరూపకము - శీ (ప్రకాశము - 24 కో ఉత్తరార్థము శిక్ భే పూర్వా 
ర్గము- అందు (వస్తువునందు) ఏ కొంచెమైనను అనువితమైన దున్నను? 
నాయకునికిగాని, రనమునకుగాని చిరుద్ధమైన దున్నను, చానిని విడువ 
నైన వలయును, వేరుగా కల్పింపనైన వరియును. 

పై శ్లోకమున మొదటి యెనిమిది యక్షరములకును “యత్స్యాదను 
చితం వస్తు అను పాఠాంతరము కలదు. అందు స్పష్ట ప్రతిపత్తి త్తియే 
కాని అర్ధమునందు భేదములేదు, | 

స్, థ్వన్యాలోక ; చతుర్ధ - శ్లో. క - ఆర్థములు ఇదివరకు చూచినవేయైనను, 
కావ్యమునందు రసపర్శిగహ ణము వలన వసంతర్తు నందలి వృక్ష ములవలె 
నవ్యములై (ప్రకాశించును, 
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ఇట్లు [కొ త్తగాచేసి చూపించుడే కవి (ప్రతిభ. ఇట్లుచేయట  కవి|బహ్మలకు 
(బ్రహ్మవిద్య కాదు. కాని |బహ్మసృష్టికి కలి బహ్మ సృష్టికి నొక భేదమున్నది. 
[దిహ్మాసృష్టిలో ముందు కాంతి దానివెనుక శబ్దము పరువులెత్తును. కవి[బహ్మ 
సృష్టిలో ముందు శబ్దము, తరువాత శబ్దము నమసరింది కాంతి పరువులెత్తును, 

_ కల్పనలు రసపోషణకు బాగుగా నుపకరించు నను రహస్యము నెరిగినవారగు 
టచ్చే దాసుగారు వారి (గంథములలో అనల్పముగా కథాకల్ననలను నిల్చిరి. 

ఆంబరీషచర్మి త హరికథలో విష్ణచ్మకము వెంటబడి తరుమగా దుర్వాస 

మహర్షి భయపడి పాకారిని పరమేస్టిని పరమేశ్వరుని శరణువేడును, ఈ సందర్భ 
మున దాసుగారొక కల్పన చేసిరి. దుర్వాసమహర్షి శరణువేడగా ఇందుడు తాను 
గోవర్థనోద్ధారణ వృత్తాంతములో భంగమొందిన ఉదంతమును, చతుర్ముఖుడు గోవు 
లను 'గోపటాలకులను మాయమొనరించి అవమానముపాలై న విషయమును శివుడు 

మాయామోహినీరూపములో వచ్చిన విష్ణువు వలన [భమకులోనై న కథను చెప్పి 

వారి అశ క్రతలను చెప్పుదురు. దాసుగారు చెప్పిన ఈ మూడు కథలు భాగవతాంత 
ర్భాగములే కాని, అంబరీషుని చరిితమునకు ఎట్టిసంబంధము లేదు, ఈ మూడు 

కథలకు, అంబరీషుని చరిత్రతో సంబంధమును కల్పించినది దాసుగారిలేఖినియే, 

ఈ కల్పన వలస చతుర్ముఖ సర మేశ్వరులకన్న విష్ణువే న _క్రిమంతుడని వివరింప 

బడినది. 

రుక్మి శీకల్యాణ హరీకథలో రుక్మీణ్ ముసలి బాహ్మణునిచే (శ్రీకృష్ణునకు సం 
దేశము పంపుటయేకాక, ఆనవాలుగా నొక లేఖకూడ నిచ్చును, ఈ లే దాసుగారి 

కల్పనము, . ఈ కల్పనము వలన రుక్మిణి తన _పేమను తన |పియునకు తానై 

వివరముగో వేల్ల డించుకోను అవకోశము చిక్కినది. ముసలి బాహ్మణుడు సూచిం 

చుట బోచిత్యము. కోన్ని, వివరించుట బొచిత్యము కాదు కదా. రుక్మిణియే వివరించు 
కోనుట బొచిత్యముగా నున్నది. . . 

ఈ ఉక్మిణీకల్యాణ హరీకథలో మరియొక కల్పన కలదు. రుక్మిణిని (శ్రీకృష్ణుడు 
ద్వారకకు తీసికొ నివచ్చిన తర్వాత, శ్రీకృష్ణుని గదిలోనికి రుక్కిణి |ప్రవేశింపగనే 
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గదిలో శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపముతో దర్శనమిచ్చును. ఇట్లు రుక్మిణికి విశ్వరూప 

గ్గ ఎషడు దర్శనమిచ్చుట దాసుగారి కల్పనము. ఈ 'కల్చినమవలన 

ఒక [పయోజనమున్నది. రుక్మిణి (శ్రీకృష్ణుని గూర్చి వినుటయేకాని ఇంతకు 

పూర్వము చూడలేదు. కనుక తాను _పేమించినవాడు సర్వేశ్వరుడను ఆధి పాయము 

ఈ విశ్వరూపసందర్శనము వలన స్టిరపడును, [కొత్త తగా గదిలో కలసికొన్న 

నూత్నదంపతులమధ్య ఒక సరసవినోదముగా గూడ నుండును, 

§ ర్న 
| (ఈ 

ల్స్ 

శ్రీహరికథామృత హరికథ యందలి శ్రీకృజనన మను 'విందువు లో 

“ఆహింసాపరమోధర్మః' అను లక్షణమునకు ఉదాహరణముగా లుబ్బక కపోతోపా 

ఫ్యాన కథను (వాసిరి, ఈ కథ (శ్రీకృష్ణజనన కథతో సంబంధములేనిది. భారతము 

నందలి ఈ కపోతకథను ఈ కథతో అతికించినది దాసుగారె. ఈ కల్పనము వలన 

దాసుగారు |పచారము చేయదలచిన అంశము “అహింస, ఆ (పయోజనము 

సిద్ధించినది. 

సావి త్రీచరిత్ర హరికథలో కథానాయికమైన సావిత్రి విశ్వమాతయైన 
సావి తీదేవ్యంశముగా చెప్పుట దాసుగారి కల్పన. సావితి దేవ్యంశ సంభూత గా 

కల్పించుట వలన సావి|తీపావి|త్యము రవ్వలు రువ్విన కాంతిపొందినది. 

ఈ సావి[తీచరి తము నందలి మరియొక కల్పన, సావి|త్రి భారతకథలో 

నలె సత్యవంతుని వినుకలి వలన [పేమింపదు, సావి|తికి స్వప్నములో సత్యవం 

తుని దర్శన మగును. ఈ స్వపస్నవృత్తాంతము దాసుగారి కల్పన. వినుకలికన్న 

కనుకలి బలవ తరము. కనుక సొవితి మనస్సు సత్యవంతుని ఫై ' అధికముగా 

లగ్నమగుటకు 4 ఈ స్వప్నదర్శన కల్పనము (ప్రయోజనకర, 

జానకీశపథ హరికథలో చాలకల్పనలు కలవు. ఈ హరికథకు జానకీ శసథ 

మను పేరు పెట్టుటకు కారణము ఈ హరికథలో జానకి చేసిన శపథము దాసుగారి 

కల్పన 'యగుటయే. 

 “నిరతమన్ (శ్తీరామపాదసరనీజంబులు మరవనేనిన్ 

మరియునే రామాజ్ఞ దప్పక ధరణిలో జరియింతునేనిన్ 

జీ 
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సురుచిరముగనే సాధ్యినై.నచో నిపుడెక్క. గడియలోన( 

గరునుదీర( (బజకు పహోయిగా6గురివీంచు గాత పక్టన్యుండు వాని * 

అని దానుగారు జానకిచేత [కొత్తగా చేయించిన శపథము, ఈ శపథమునకు 

రామాయణము నందు జానకి చేసిన శపథమునకు పోలికలేదు. “వనోవాక్కాయ 

కర్మలచే (శ్రీరామచం|దుని తప్ప మరియొకరిని మనస్సులో నేను తలపనిమాట నిజ 

మెనచ్నో తల్ల్పియెన భూదేవి నాకు దారియిచ్చుగాక' అని వాల్మీకి రామాయణ 
(ఉత్త తరకాండ _ స. 110) మందలి జానకీశపథము. వాల్మీకి రామాయణమున 

శపథానంతరము, భూవివరము నుండి సింహాసనమురాగా, ఆ సింహాసనముపై 

కూర్చుండి జానకి రసాతలమున శేగును. సీతారాముల పునస్సమాగమ |పస్తావన 
లేదు, దాసుగారు [కొత్తగా కల్పించిన శపథము “వానకురియుట* కదా; శపథా 

నంతరము వానకురియును, _ సీతరాములి పునస్సమాగమావకాశ మేర్చడినది. ఇట్లు 
హరికథను సుఖాంతముచేయుటయే దాసుగారు కల్పించిన [కొ త్రశపథము వలన 

ప్రయోజనము 

శ హరికథలో చిన్న చిన్న కల్పనలు చాలనున్నవి. వాల్మీకిరామాయణ 

ములో వలె సీతాపవాదమును భ్యదుడను గూఢచారివలన గాక, (శ్రీరాముడు మారు 

వేషములో నుండి తానే వినుట, సీతను గంగయొడ్డున గాక ఏటియొగ్గున లక్ష్మణుడు 
విడచుట, రామాజ్ఞను సీశకు లక్ష్మణుడు నోటితో సూటిగా చెప్పక ఎండ బడలికతో 
ని[దించుచున్న సీత పక్కన రామాజ్ఞను ఒక పత్రముపై (వాసి వెళ్లట, ఒంటిగా 

శోకించుచున్న సీతను వాల్మీకి శిమ్యలు చూచి వాల్మీకికి చెప్పుటకాక వాల్మీకియే 

చూచుట, సీతకు వాల్మీకి మారుపేరుతో - రహస్యముగా నుంచుట, సీతావియోగ 

దుఃఖముతో నిిదించిన శ్రీరామునకు కలవచ్చుట, ఆ కలలో సీత కన్నడుట, తరు 
వాత శివలింగదర్శన మగుట, మొదలగునవి దాసుగారు చేసిన కల్పనలు. భ్యదుని 

వలనగాక శ్రీరాముడే. అపవాదును వినుట వలన, వా ర సత్యమునకు సమీసమైనది, 
తానై వినుట వలన (శ్రీరామునిలో బాధ యెక్కువగును. అస్పుడే నియమకాఠిన 

ముతో అటువంటి కఠినాజ్ఞ వీయగలడు. గంగయొగఃనగాక ఏటియొగ్గున సీతను 
విడచుట వలన, జీవద్యాహినియైన గంగవలెకాక, తాత్కాలికముగా అతివేగముగా 

(ప్రవహించి. మాయమగు ఏబివనె. సీత్రాపవాదను తాత్కా-లికమని సూచించుట. 

రి, జానకీశపథము - "ఫు. ర్రీ 
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రామాజ్ఞను లక్ష్మణుడు ప్మతముపై (వాసివెళ్లుట సుకుమారహృదయటయైైన : సీతకో, 

అదరముగల లక్ష్మణుడు నోటితో చెప్పుటకు మొగముచెల్త ల్ల కపోవుట, సీత యేమగునో 

యని భయసడుట, సీతను వాల్మీకియే చూచుట వలన వాల్మీకికి సీతదీనావస్థ (పత్యక్ష 

ముగా చూచుట యొకటి, తరువాత వాల్మీకి సీతను మారుపేరుతో ఆ|శ్రమమున 

కాపాడుట కవకాశ మేర్చడుట. శిష్యులు చూచి వాల్మీకికి చెప్పినచో సీతను మారు 

పీరుకో నుంచుటకు అవకాశముండదు కదా. శ్రీరామునకు సీత కలలో కన్సడుట 

గ్రీరాముని మానసిక వేదనకు, శివలింగదర్శన మగుట శుభాంత మగునని సూచనలు, 

ఇట్లు దాసుగారు చేసిన చిన్నచిన్న కల్పనలు కూడ ని షస్పృయోజనములు కావు, 

యథార్థరామాయణము కల్చనలికు ఒక గని. (ప్రస్తుతము మన యొదుట 
నున్న వాల్మీకరామాయణ ము నందనేక (పకీప్త సము లున్నవని దాసుగారి. అధి ప్రా 

యము, అందువలన వారికి నచ్చిన అంశ ములను ఇతర రామాయణముల నుండికూడ 

గ్రహించి చేర్చినారు. కొన్ని వారు చొప్పించినారు; వారు, కల్పించిచొప్పించిన 

అంశములివి. 

1. కాముని జయించీతి ననుకొనుచున్న నారదునకు విష్ణువు గర్వభంగము 
చేయ, కోపముతో నారదుడు విష్ణుని మానవునిగా పుట్టుమని శపించును, విష్ణువు 

[శీరాముడుగా (మానవుడుగా) పుట్టు కారణములలో నిది యొంటి. ఈ యంశము 

తులసీరామాయణ మందలిది. . 

2, అహల్య పాషాణరూపసులో పడియుండును. ఇది అధ్యాత్మరామాయణ, 
సద్మపురాణము లందలి అంశము, దాసుగారి కథలో అహల్య రాయిగా మారినది 
గౌతముని శాపము వలన కొదు తనంతట తానే సతీ మాహాత్మ్యముకో రాయిగా 

మారును. శాపావరిని గూడ తానే నిర్ణయించుకొ నును. 

8. సీతాస్వయంవరమునకు రాజులు చిత్రపటములు పంపుట, సీత రాముని 
చితపటమును జూచుచు (ప్రేమాలాపము లాడుట,. సీతారాములు వివాహపూర్వ మే 

ఉద్యానవనములో. ఒకరినొకరు చూచుకొని పరవశులగుట _ అను అంశములు దాసు 

గారి యథార్థరామాయణము నందున్నవి, ఈ అంశములు తులసీ రామాయణము 

నుండి గహించినవి కోవచ్చును (ఇవి యజ్ఞఫల నాటకమునను గలవు, కొని 

యస్పటికది వెలుగులోనికి రాలేదు,” . 
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న శ. తాను చేసిన పనికి కెక పళ్చాత్రాపమందును, ఇది ఆధ్యాత్మరామాయ 

కాంశము. 

5. సీతాపహరణ సమయమున రావణుడు సీతను భూమితోగూడ పెళ్ల గించి 

నటున్నది. ఇది ఆధ్యాత్మ రామాయణాంశము. 
య, 

6. సీ శాన్వేషణము చేయుచు స్మగీవుడున్న కొండ పాంతమునకు రామ 

లక్ష్మణులు వచ్చినప్పుడు, హనుమంతుడు రామలక్ష్మణులను తెలిసికొనుటకు వానర 

రూపముతోడనే వచ్చును. వాల్మీకీయము నందు వలె భిక్షుకుని రూపముతో రాడు, 

7. రక్షింపుమని భయపడి పర్వెత్తుచున్న స్నుగీవుని వెంటపడి తరుముచున్న 

వాలిని (శ్రీరాముడు ఎదుటనుండియే బాణమువేసి చంపును. వాల్మీకీయము నందువలె 

చెట్టుచాటునుండి చంపడు, -. 

8. స్ముగీవుడు సీతను వెదికి పెట్టువరకు హ్మచర్యమను పూనును 
వాల్మీకీయమునందు వలె భోగముల ననుభవింపడు. 

6. సము[దమునుదాటి లంకాద్వారమును చేరిన హానుమళో ద్వారపాలకు 

రాలై స లంకిణి వాల్మీకరామాయణము నందు వలె. యుద్ధము చేయదు. యుద్ధము 

చేయకయే |పసన్నురాలై లోనికి పోనిచ్చును, 

10. దుఃఖముతో తలనరుకుకొనబోవు జానకిని హనుమంతుడు చెట్టు దిగి 

వచ్చి రక్షీంచును. 

11. ఇంద్రజిత్తు హనుమంతుని రావణుని సింహాసనమునకు కట్టును. 
హనుమంతుడు తోకతో నిర్మి ంచిన పీటపై కూర్చుండును. 

కేల, 'సము[ద్రునిపె డ్రేరామునకు కోసమువచ్చు అవకాశము లేకుండగనే, 

సము|ద్రుకు సంతోషముతో పొంగి (శ్రీరామునకు లొంగును, 

18, ఇం|దజిత్తు వేసిన  అస్ర్రమునకు వాల్మీ కిరామాయణమునందు వలె రామ 

లక్ష్మణులు మూర్భచెందరు. కపిసేన మా[తమే. మూర్శచెందును. 

14. మండోదరి నహగమనము చేయును, ఇం|దజిత్తు పెద్దకుమారుని: 

యువరాజు. చేయుదురు. nn 

15, శ్రీరాముడు రావణవధానంతరము పుష్పకవిమానముపై వాల్మీ క్రి రామా 

యణము నందువలె నేరుగా అయోధ్యకు వెళ్ళడు, ముందు నందిగామము వెళ్లను, 
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ఇవి దాసుగారి యథార్థ రామాయణము నందు [పవేశించిన అవాల్మీకీయము 

లైన |ప్రధాన నూతన కథాంశములు, ॥ . 

సారంగధరనాటకమున గొరనకథలో వలె రాజాజ్ఞచే భటులు సారంగధరుని 

కర చరణములు ఖండింపబడవు. జబ్బన్న యను సత్యమెరిగిన హంతకనాయకుని 

వలన సొరంగధరుడు రక్షింపబడును. దీనితో గౌరనకథలోవలె కరచరణరహితుడై 

పడియున్న సారంగధరుని సిద్ధుడు వచ్చి రక్షించు అతిమానుషచర్యకు అవసరను 

లేకపోయినది. 

ఇక హారికథలిలో గౌరమ్మ పెండ్లి, [పబంధములలో బాటసారి. శారకము 

సంపూర స్వతంత(గంథములు. వీనివోన కథలన్నియు దాసుగారి కల్పితములే. 
| లొ 

ఇవి నారాయణదాసుగారి. |గంథములందున్న కల్పిత కథాంశములు, కల్పిత 

కథలు, 

అలంకారకోభ : 

“అలం” అనగా ఆభరణము _ “అలంకారము? అన్న పదము 'అలంి నుండి 

యేర్ప్చడినదే. అలంకారమన్నను ఆభరణమనియే అర్ధము. దాదాపుగా ఆలంకారికు 

లందరు కొంచెమో గొప్పో అలంకారములను గూర్చి “ర్చించుట వలనను. భామ 

హో దృటరుయ్యకాస్పయదీక్షితులు అలంకారములను గూర్చి [ప్రత్యేకముగా (గ్రంథ 

ములు |వాయుటవలినను, సాహిత్యశాస్త్రమును అలంకార శాస్ర్రమనియు, సాహిత్య 

శాస్త్రవేత్త తలను ఆలంకారికులు అనియు ననుటవలనను ఈ అలంకారములకు సాహిత్య 

శాస్త్రమునందున్న ప్రాధా న్యము వెల్త ల్లడియగుచున్నది. కావ్యనిర్వచనమున'........ 

అనలంక్కృతీపునఃక్వాపి" (కావ్య పకాశము - (పథ మోల్లాసము) అసి అన్న మమ్మ 

టుని ఖండించుచు, పీయూష షవర్ష జయదేవుడు. = గ 

“అంగ్నీకరో కత్రి యః కావ్యం శబ్దార్థ వనలంకృతీ 

అసౌనమన్య శే కస్మాపడష్షమనలంకృతోన. . 

1. చందాలోకము- 1-7 - ఎవడు కావ్యము అనలంకృతముగా నుండ వచ్చు 
నని అకగీక రించునో, అతడు నిప్పువేడి. లేకుండగ నుండునని ఎందుల 

కంగీకరింపడు ? 
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అన్నమాటలు అలంకారనురి ప్రాధాన్యము పై అలంకారికులకున్న చూపుకు నిదర్శ. 

నములు. 

నారాయణదాసు గారి సాహిత్యసంపద యంతయు అలంకారములమయ మే 

మైనను ఎక్కువగా పెత్తనము చెలాయించినవి శబ్దాలంకార మైన అంత్యాను 

(ప్రాసము, అర్థాలంకార మైన ఉపమ. ఈ రెండింటికి దాసుగారు | పాధాన్యమిచ్చు ,. 

టకు కారణ మిది _ హరికథ లాబాలగోపాలమున కుద్దిష్టములు. అంత్య|పాసలు 

సర్వజనాకర్ష కసాహత్య[పభాస్ఫులింగములు. ఉపరి రచన కొక సంగీతపు మొలాము 

వేయునట్టివి. ఉపమ కవియొక్క సువిశాల లోకజ్జతకు తగిన తార్మాఅము, ఉపరి 

భావముయొక్క-. యుటితిస్ఫూ ర్తికి చక్కని సంచకారము. 

అంత్యాను! పాసమునకు- ఉదాహరణములు.' కొన్ని _ 

బొజ్జనుం డాళ్ళ నించిన గుజువేల న! 
జె జ 

వాప జన్నిదములు "వలవంకచాల ఎ! 

రమ్ము భక్తుల భవసాగరమునంబెల్ప 

.“తగునె నాబోటి నీదు త _క్ష్యంబుబోల్బక్. 

పీక్కు చిట్టవన్లి నింపు తబ్బిబ్బుపాట. - . 

పాన గొంతు శెఆవ'లేని ముక్కు-మాట = 

కంవుతీంగ పరంగి: వాయింపుతాట- 

'యనువుకాదు తెనుంగచోట-నజవ పాటీ 

అం ధగీర్యాణప హూణభొపాళి చేపు. 

బహుల విద్యార్థి నోములపంట'కాపు 

(శ్రీమదానందగజపతి చేత్మిపాపు 

విజయనగరము కాలేజి వెల్లుమాపుో 

 మేలుబంతి - పుు1. | 

" స “దెబ్బకు దెబ్బ - అడ్యర్థయుజరు - 1- 4. 1942 

4. మేలుబంతి - పు. 61 : 
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తీయన మెత్తన తేట తెల్ల అబు 

నుడులలో నచ్చ తెనుంగు నయంబు. 

వాడుక న్షలినాటుపల్కు-ల నప్పు 

మరిలేదు మానిసి మాటలగాప్పి 

జూనుగొనుండు ఫలవృతుసంకులంబు 

లలితబహువిధఖగమృ గకలకలంబు 

పూర్వ్ణ'వేలాసమాప సముజ్జర్టిలంబు 

అఖిల పుకుపార్థకలిత నింహాచలంబూీ 

దాసుగారు శబ్దాలంకారముల నాదరించె ననుటతు ఈ ఉదాహరణములు 

చాలును, 

ఇక అర్జాలంకారనులు - ఆర్థాలంకౌర ములలో అధికాధికనుగా దర్శన మిచ్చు 

నది ఉపమాలంకారము, “ఇంచుమించుగా దాసుగారి [పతిషద్యము చదువరి పెండ్లి 

కొడుకునకు సాలంకారకన్యాదానమే, అందలంకారముల వె విధ్యము గలదు గాని 

దాసుగారు ఉపమకు తాళి గట్టిరి ఆని అచార్య. యస్వీజోగారావుగారి పరిశీలన సారాంళ 

వాక్యము” “కవిత్వమునకు( [బాణ ముపమ గదా” అని రాజరాజ నరేం,దునిలో 

పరకాయ | పవేశముచేసి దాసుగారన్న మాటయే.' కనుక చాసుగారి, ఉసమోపజ్ఞ 

అగగతాం బూ లమిచ్చుట విజ్ఞత, 

వలయ శఖకయాలి వశమె “కెల్పంగ నీ 

కాదిమధ్యాంతము లపమేయ!. 

యెల్ల జగంబుల కశీవె య భారము . 

లెక్క-లకన్నింటి కొరగటివ ల 

5. అబ్బ తెనుగుపల్కుబడి పు. 1 - ఈ అచ్చతెనుగు 'పల్కుబడి. (గ్రంథము 

ఆదినుండి అంతమువరకు ఆంతయు అంత్యానుప్రాసాలంకారభూ షితమే. 

మేలుబంతి - పు, 98 

కచ్చపీశుతులు - సంపాదకీయము = పు. 19 

8 సారంగధర -పు9 
శై రా 
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ధర శ్రమువె పె పె యెంతయు జోగుచుందువు 

బలువువంకన్ (దాసుములు విధమున - 

'బెజుగవు తరుగవు విభజింపంబడను శూ 

న్యాంక మువ లె నకలంక చరిత! 

పిన్నకుం విన్న పెద్దకుం 'బెద్దవివు, 

కొలతకందను నిన్నెన్న నలపవికాదు 

చెలంగు నరిబేనియె నీవు తలంచినంత 

భక్తమందార! భరదూర! సపరమపునువో 

ఇది భగవంతుని కొలుచుటకు [సయత్నించినతీరు. ఇందలి గణిత శాసో౦స 

మానములు అదృష్టపూర్వములు, క్ష. 

/ చేస వియెండై న (బియమగుచుండు ని 

ల్లాలి చూపుల పొాలయల్క-వమాడ్కి- 

హీతమయ్యెడు నకాల హినుపాతమయ్యు వి 

నాహామందలి యుపవానముటు 

పరుష్మపకృలియ య్యు బహుపలదంబగు ? 

ననవరతంబు పి_తాబ్ఞ కరణి 

అభ్యున్నతంబయ్యు నతిసులభంబగు 

సాధులన్ భగవ త్పసాదమువ లె 

చెమటప్యాని "తావు - సౌఖ్యముల| పోను 

అలసటలగొట్టు _ దొరలకు నాటపట్టు 

. (కూరజంతుల వేర్విత్తు - మ్షోణినత్తు 

కనుక నీ నీలగిరియె స్యర్షంబుతునుక!9 

రి యథార్థమాయణము -_పు 187. 

10. మేలుబంతి - వు, 105 
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ఇది నీలగిరిని ఉపమించినరీతి, నీలగిరి దృశ్యములవలె ఈ ఉసమానములు 

నిరపమానములు, _ ఎత్తుగీతిలోని అంత్య|ప్రాస, ఉసమానముల భావ సౌందర్యము 

నకు పరవశళించీ గంతులువె చుచున్నటున్నది. 
ర ౧ 

పల మువంక [బవ రించె సీర్విశే 
౧ అలీ 

హ్యము జాడంజను విశేషణముభంగి 

అడవి 'కార్చిచ్చుల కాదేశమై కొండ 

వరద యూగమమయ్యెం జెకువులకును 

అల (పకృతి పత్యయ ము లట్టు లన్యోన్య 

మెడయకేనం గాల్య'లేక మయ్యె 
౧ 

కర శశ వ పయోగములందు దప్పని 

యాత్మ'నేపద మట్టులల రె. గప్ప 

వడి నలౌకికవి గహవాక్యము గతిం 

గోకిలరవంబు వాడుక న్లేకయుండే 

పల్ల విత బహు ఏహి సంపటలమగుచు. 

(బబలివ్యాక రణమువ లె వాన నెలిసె 

ఇది వర్షమును ఉపమించిన విధము. ఉపమానము లన్నియు వ్యాకరణ 

శాస్త్రసం| పదాయము లగుట విశేషము, _ శాస్తానందమునందే మునిగితేలు వైయా 

కరణులను గూడ వశము చేసికొని శాస్త్రానందముతోపాటు 
కూడ కల్గించి పరవశింపజేయగల పద్యమిది _ .' 

ధర్మార్థ మెగచు మళ్స్యముల లంకంచు 
(గోద్దలగతి బంతికోలలు చలింప 

' సాహిత్యానందము 

అననన 

11. జానకీ శపథము -పు * 59 
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అస్యతంతవు (బతుకట్టలిట్టు ల్లూలం 
గొట్టంబడిన చెండ్లు మిట్టి పడంగ 

రాణివానఫు కెరలాగంటరాక మ 

ధ్యస్థమా జూలు మర్యాద నిలుప 

యజ్ఞ వాటమువ లె స్వచ్చమై నున్నని 

హద్దులనాటపట్టలముచుండ 

భటులు మగ్గపుకండెల పగిది తికుగ 
ఓటమి నైల్చు లెక్కించు మాట. వెలంగ 
అలక నారాయణ గ జెందుం డతిలఘువుగ 
"వేడుకలు మార గందుక క్రీడ సల్చె]2 

ఇది విజయనగరాధిపతియైన అలకనారాయణగజపతి కందుక క్రీడను (పెన్నిసు 
అట) ఉపమించినతీరు. ఉపమానము లన్నియు దాస పతిభా భాస్వంతములేయైనను, 
ఆటమధ్యలో నుండు తెర (నెట్) రాణివాసపు 'తెరవలే అంటరానిదనుట సరమాకర్ష 
ణీయముగా నున్నది. 

| 

ఒకసారి పావు వురమొదిగివచ్చినయట్లు 

వానకోయిల పిట్టపలికీనట్లు 

“ఒకపరి మేల్పటా నొడినిపట్టినయట్లు " 

మించుతో. మబ్బు 'గర్భించునట్లు 

+ ఒకమారు వెన్నెలలాలి! కాసీనయట్లు 
కొలనిలో జలకేళి సలుపునటు 

౧౧ 

ఒకతూరి స గిలకరించినట్టులు . 

_ చేడెతో ప్ల పూలచెండ్లాడునట్లు ! 



455 

చిన్నినాయన్న నీపాట "వెన్న ముద్ద 
వ 'లేసినట్టులు, జువ్యల నెగిచినట్లు 

నన్న చెంబేలిజాజులు జలి నటు 
౧౦) ౧౧ 

చిన్న పూంబేనె పె యయి చిందునట్లు ఓ 

ఇది అనందగజపతి ఆస్టానగాయక్మగావణియైన పప్పు వెంకన్నగారి గాన 
మాధుర్యమును ఉపమించిన విధము, గా (తమాధుర్యమువలె ఈ ఉపమానము 

లన్నియు సున్నితములు,. మానసికానంద పదములు, 

పాలుపొంగు భూవీపై నూంతలు బిగించి 
పజెడువోల్కీ. డెందముడికి నిదుర 

నైన నుబ్బికనులయందు నీరై పొన్ద 

చెలియవంత మెంత వెప్పుదానే 

ఇందు ఉపమింపబడిన విషయము “భరృవియోగదుఃఖముతో నున్న ఇల్లాలి 

కన్నీరు. పాలుకాగి పొంగుచూపి పై మూతలను బిగించి పడినవిధముగా మనస్సు 
ఉడికి ఉబ్బిన కనులనుండి కన్నీరు పొర్లుచున్నదట, ఈ వుపమానము [పాత 
[గంథాల పాతర తవ్వితీసినది కాదు. దాసుగారి పరిశీలన కూపము నుండి వూరినది. 

శాన సంగతి యటు నంసారమిది సౌఖ్య 

వమూమింద బహుళదుఃఖాకరంబు 

వానకాలాయని బలుడువ్పీవ లెను భో 

గచ్చయన్న టికి శాంతించబోదు 

ఆకాశ మందు నల్పటు తనె 'చాంధ ' 

వ పీతి గల్లుట (భవకృళంబు 

ఎనుముతో కన్చట్ట యిీతకు దిగినట్లు 
 కోణీపతుల నమి శ్ర కోల్పుచుంట 

13: శేనారాయణదాన జీవిత చరిత - త్రీ మరువాడ వేంకటచయనులు 
౨ పు, 251 

yu 

14. బాటసారి - ప. 169 
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అనుచు రూఢిగ (దెలిసి సత్యంబు దయయు 

గడిమిదప్పక ధర్మార్ధ కామములను 

పరహితంబుగ సక్చెడి భాగవతులు 

సంతతానంద పదవికి సాదుచుందు 

సంసారసౌఖ్యము కుక్క బుద్ధితో, భోగేచ్చ పానకొలరాయని డప్పికఠో, 

బంధు పీతి నభో నై ల్యముకో, రాజసేవ ఎనుముతోకిను పట్టుకొని ఈతకు దిగుటతో 
పోల్చబడినది. కుక్క బుద్ధి స్థిరములేనిది, మంగళగిరి పానకాలరాయని దాహము 

సకు ఆంతములేదు. ఆకాశము నలుపురంగులో నున్నదనుకొనుట |భమ. ఎనుము 

కోక ఈతకు నమ్మదగినదికాదు. ఇట్లు ఈ ఉపమానములన్నియు .సార్థకములు, 

సుపరిచితములు. 

బలయుతుని శూలజాడ్యంబు పట్టినట్టు 

లు -త్రముని దుష్టకామిని యొ సినట్లు 

ధ్యానవంతోని నిద్దర పూనినట్లు | 

నమదగజమును మొసలి వాజూచి పనై 

ఇక్కడ మదకరిని మకరి పట్టుట అన్నది. ఉపమింపబడిన విషయము. ఈ 

ఉపమానములన్నియు చక్కగా నున్నవానికి కలుగుచిక్కు లే, లోకనున నిత్యము 

తటస్థించు నవస్థలే, 

కెమ్ముందాల్సిన యెలమావి కొమ్మమాడి.. 

భాలకునిC జంక (ట్టి యప్పంకజాక్షి 

సూదివెంబడీ చారం ౦బు మాదిరిగను 

ఛరణినుకువెంట నేయు న _క్రేసవునందు” 

15. 'సౌవిత్రీచరిత్రము వు 5 
16. . గజేంద్రమోక్షము - పు. 18 
17. హరిగ్పంద్రోపిభ్యానము - పు. రిని 
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ఇది ధరణిసురుని వెంట అమ్ముడుపోయిన హరిశ్చం(దుని భార్యాప్క తులు 

ణుని వెంటబడియేగు చం దమతిని నూదివెంటబడిపోపు దారముతో పోల్చుట 

చక్క గానున్నది. రెమ్మకామ్మను వీడకయుండునది. దారము సూదిని అనుస 
రించుటతప్ప వేరే దారి లేనిది, 

ఎటిశచీరయంజూచి నెళయనలు ఇటి 
న న లు 

పరుగులిడుచు నార్పు బజై[బోలి, 

(పతిభగాంచి యోస్స (పాజ్జ తలేమి' మ 

కుబ్బి శకి కను లుల్కుచదుం దు" 

(పతిభను చూచి యోర్చలేని శ క్రిహీనులను ఎరచీరను చూచి బెదురు బజ్లె 
లతో పోల్చి చెప్పిన ఈ శ క్రికి గురువు లోకము, 

ఒక టిసున్ననుగూడి యున్న స్తు పదిగతు 
+ గం 

లందు పోలిక మాయనొండి యతడు 

తొలుతను బది వేషవములజూాపఫు నెవ్యాని 

'జూడల జంగమసంఖ్య “పెముగు వీ 

ఒకటి అను అంకె సున్నతో గూడి పదియను అంకె అయినట్లు, భగవంతుడు 

మాయకోగూడి పదిపేషములను జూపెనట. ఒకటి అను అంకెను ఏకేశ్వరుడైన 
భగవంతునకు, విలువలేని సున్నను మాయకు, పది అను అంకెను దశాశతారము 

లకు ఉపమానములుగా చెప్పుట అనిదంపూర్వము, 

ఎన్న6ంగంగోరనపు లభియించును సంపద ఇాతిబొమ కున్ 

సన్నుత పూజమాడ్కి., 'బెలుచం దనుగోరిన రాదులచ్చి బల్ 

18. మార్కండేయచరిిత . పు, 7 

19. గజేందమోక్షణము - పు. 6 
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చన్నులు మాసకమ్మకకు, ఇ ఇానక తీరని గూనివంపఫు లా 

గున్నది స్వేచ్చ లేని [(బతుకోజనులార! యిళెకేటి సౌఖ్యముల్ ౯ 

కోరని రాతిబొమ్మకు పూజ కలిగినట్లు, సంపద కోరనప్సుడు కలుగునట. 

కో రుకొ నినపుడు మాసకమ్మకు చన్నులు రానియట్లు సంపద కోరుకొన్నపుడు రాదట, 

ఈ స్పేచ్చలేని [బతుకు ఇష్టము లేకపోయినను మోయు గూనివంటిదట. ఈ ఉస 

మానములకు జన్మస్థలము దాసుగారి మనః కే తము. 

పాననోషి. శమ్మివ లె గొన్ని కాల్వలు 
© ' 

వానకురియునంతవజకుం దోచి 

పంకశేషములయి యింకెడున్, మటీకొన్ని 

మన్ను నపుడు సుజనమై తి బోలు] 

కాలువలను నుద్యపానగోష్టితో నుసమించినది దాసుగారి లోకజ్ఞత, 

సంజ కెంజాయ చే నంజసా-చలమటు 

కావిదు స్తుల నీలికా య మమర 

నికుగడ మేరుశిఖర మినచం దుల 

వలం దలకుండలంబులు "వెలుంగ. 

(గొ మ్మెటుంగులత్ో డి (రొక్కా-రు మబ్బట్టు 

తారహోరముల చెద నిలసిల్ల c 

నాండలన్మన్లైపూ చెండులగతి నె నెత్తం 

జాలిన నూలము జీలఃందనర 

(ప్రయ భైరవువ ల జాంపవము సలుపుచు 

_ నట్టహో హాస మశ నిశా మపహసింపః 

20, హవి త్రీచ రితము - పు. ల 

. 21. మేలుబంతి - పు. 169 
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నోట గోడనొక్క_డుగునదా(టి కుంభ 

కమలే కెంచెం గపులు నలడల(భాటి? 
దం (౧ 

“ఇరుగడ మేరుశిఖర మినచం|దులవలె( దలకుండలంబులు వెలుంగి అనునది 
మాఘుని ఘంటామాఘునిగా జేసిన శిశుపాలవధలోని భావమునకు (4.20) బంధువుగా 

నున్నది. 

స్యజ్ఫాయాం దర్పణపశ్యన్ యుధ్యకే చటకోయ థా 

మూయాయాం స్వం ఏక్షమాణం తథామూథఢథో నిముహ్యుతోి 

మాయావృతుడై న మూఢమానపుడు దర్పణనులో తన నీడతో తాను 
యుద్ధముచేయు పిచ్చుకవంటివాడట, 

దృశ్యా ప్యదృశ్యా సదసత్ స్వరూపా 

త్వదీయమాయా (ఛమకారణం సా 

దిగంతశేఖావదతిందియం జే 

తత్త్వం జగన్నాటకసూ తధారజో 

[భనుకారణమైన భగవంతుని మాయను దిగంత రేఖతో పోల్చుట చమత్కార 

మైన ఉహుం దిగంతరేఖ ఉఃహలలో. ఉన్నది, నిజముగా ఉన్నదొనుకొ నుట 

(భా ంతికదా. 

నిని, యథార్థరామాయణము - పు॥లు, 238- 89 

23. శ్రీహరికథామృతమ్ - పురికి... 

24, కారకము - (ప్రథమ - 15 -ఓ "జగన్నాటక సూత్రధారీ! నీ మాయ 

చిత మైనది. అది దృశ్యము, అద్భశ్యము, : సత్తు, అసత్తు. 'అది సకల 

(భాంతి కారణమ్ము. అది దిగంత రేఖ వంటిది. నీత త్తము అతీం|దియము 
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భేదోయథా కాండ తరంగయో ర్న 

స్యా శే స్య లోకస్య తశక్లైవ దేవ 

సర్వ(ప పపంచ _స్త్వ్వయి కల్పిత" నొ 

ఏర్ ఫాల్ భ వేద్దస్యురివ్యభ మేణ 

సీటిక్కి కొరటమునకు భేదము లేనట్లుగా భగవంతునకు |పపంచమునకు 

భేదములేదనుట మరియొక చక్కని పోలిక, 

యమునా [పముఖా నదో్యోగంగాయాం సంపవేశనాల్ 

తస్యానామైవాప్నువ గి పత్యుర్ధో(తం య థా_స్త్రియఃో 

యమున మొదలగు [ప్రముఖ నదులు గంగలో చేరి గంగానది యనుపేరు 

పొందుట, వివాహానంతరము స్త్రీలు భ రృ గో|తములను పొందినటున్నదట. ఒక 
అటి య 

భౌతిక సత్యమునకు మరియొక సం|పదాయ సత్యమును ఉపమానముగా చెప్పుట 

ఇందలి నివే విషము, 

సొగయై నపురుషుని మగువ చేరు-నునుంగు 
927 పలంబు వంక సీర్వాజునట్లు 

ట్. (౧౧ 

“తప్పు బయల్వడ్డచెప్పున, నోడిన 

చెరపున జండుఃడు నెల్లం భూ టై 

లన ఇ నాననా 

నిక, తారకము - (పథమ - 18 ఓదేవా! నీటికి, తరంగమునకు భేద మెట్టు 
లేదో, అట్లే నీకు [ప్రపంచమునకు భేదము లేదు. సర్వపపంచము 
నీయందు కల్చితము. మొద్దును చూచి దొంగ అనుకొన్నట్లు ఇదంతయు 
భ్రమ, = : 

26, "కాశీశతకమ్ - గ 92 

RT "యథార్థ రామాయణము - పు. 48 ౨ 
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నీరి దొజీంగినవాని పరివారమటు సన్న 

సన్న 6గంజుక గలు సాయంగా డికి 

“దై వంబుచేత యంతయు మేలె నూచిం-దు 

దికళ్చూచియం్మతంబుదీచి వెను 

మోద భేదము లొక్క- ముగి నెండయున్యాన 

కలసినయట్టు తమ్మలము చుండి? 

“కొప్పు నిలువబడి ఓప్పినన్ సీలిగా 

జుల మలారముపోల్కి- చెలంగు నేల” 

'రిఫెక్ట రుంబోలె కెట్టికేయును నై. 

మగు కెల్విదీపంబు నంటి ద్య" 52 

“నహజగానకవి తాశాలిదరిన్ శుష్క. 

శా న్ర జ్ఞైవ లె జుక్క-సౌరుమూసోి 

'బంతేు 'లెగర్సిన పగిది గాలజ్ఞ్ఞతన్ 

జాతిమూర్భృనలొప్ప స్వరము బొడు 

ఇక వచనమున దాసుగారి...  ఉపమాళ కిక ఉపమానము లేదు, మాసవుని 

విజ్ఞానమంతయు దాని కసరత్తునకు గరడిసాలయే. ఒకొక్క చిన్న అంశమునకు 

ఎన్నెన్ని ఉ ఉపమానములో। మచ్చునకు కొన్ని. 

28, 
29. 
30. 

81. 
లిపి, 

38, 
34. 

యథార్థరామాయణము పు. రిరి 

» + ఏ 106, 
౨ పు, 162 
పు. విర50, 

మేలుబంతి - పు. 181 . 

జానకీ శపథము - పురి? : 

దాసుగారు (వాసిన “హరికథ” అను వ్యాసము - ఎ _అంధపతిక అ. 

సంవత్సరాది సంచిక. (1911) : 

we 
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“వ్యరముి అను అంశమునకు _ 
థి 

(బ్రీరామచం | దుడు ఏలేని యీ పాడుకొంప యయోధ్యలో నుంగుట _ “వృద్ధుని | 

వివాహమాడినట్టు, లూసరక్షేతమున విశ్తులు చల్లిన పోల్కి, నవివేకిన్సేవించిన 

కరణి,. సము|దములో వానకరిసిన చందమున, సపా|త్రుల కిచ్చిన దానముచొ ప్పున _ 

(గుడ్డి కద్దము చూపిన తెన్నునం జెవిటి చెంత సంకు దినరీత్మి టోసినోటికిం జెఖకు 

ముక్క లందించ్చిన లాగున, నీట వాసినమాడ్కి, నరణ్యరోదనము చాడ్భున, 

మూర్జున కొనర్చిన సదుపడేశముభాతి(, _గృతఘ్నునకు( జేసిన మేలు విధమున, 
నరసికుని కడ వినియోగించిన విద్య 'తెజింగున, లుబ్బుని ధనము పగిది, 

నస్వతం త్రున నీరనుతీరున, ధర్మశూన్యుని (బతుక భంగి, సూకదంపువళ వ్యర్థమ 
తదా" అని అమోధ్యానగర (సజలు దాధపడిరట. లిన 

పరువుదక్కి ంచుకొ నుట దుస్తరము" అను అంశమునకు _ 

తన భార్యన్వెంట నిడకొని విదేశాటసంబుచేయువాడు _ ' మొద్దున్నోధించు 

నొజ్జవలె, సన్నిపాత చికిత్సచేయు వై వె ద్యునికరణ్, శేష పబంధమ ల్లు కవిమాడ్కి, 

వెలుగు ఎంటి సదురొ గ్రాను శేటకానిపగిది, _ తుపానున నోడనదుపునోడంగి భంగి, 

డపె గిజితిరుగు వీటివాని పోల్కి, |(దుతకాలంబున నురుకు జారులు జూపు 

సంగీతజ్ఞుని పొలుపున, కారకార్థవాద మొనరించు శాబ్లికని చందమున్మ అధ్యా 

రో పాపవా దంబుల నిరూపించు నె పతిచెలువున, అనుమానంబు సాధించు గెయా 

త్ 

అ 

యికుని శీవినో విధిలిఖితము నృఠియించు మౌహూ ర్తికల వడుపున, లంచగొండి 

న్డ్ నొలుచు సత్యశీలుని గమనికన్, మేచ్చాధీనుండగు నార్యుని వి విధమున, లుబ్బరాలితో 

కొప్పరముచేయు దాతలాగున, సంసారమున బిక్క ముముత్రువు తెటంగున సరువు 

దక్కి ంచుకొ నుట దుస్తరము గదాం. . 

“క ర్తవ్యాలోచనము” అను అంకమునక _ 
hE 

హనుమదంగద జాంబవదాది | క్పి 'పైపీరులు గ్రీరామచంద్రభ_ః కిసరవళురై లా. 

కై లోకై లాసమేగ నుంకించు ముముకువుల లాగున, పూర్వపళ్చిమ భూగోళంబు 
ఖీ 

తిక. నాకు పు! ఎలు 14415 
86, ా-పు॥ లు 119-820, 
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లకు రాకపోకలకె యేకబిలము [చవ్వయత్నించు కే త్రగణికజ్ఞులవలె, కుజమండల 
ముతో తం తీవా ర్త లేరన్న నూహించు శిల్పుల కరణి, రసభస్మము చేయనెంచు 

వెద్యుల చందమున, సగుణపరమాత్మ నిరూపణమున కై తకంటాలుపడు తార్కి కుల 

సొబగున, పృథివ్యాపే ఎజ్ కోవాయువులు తప్ప నితర్మదవ్యమే లేదని సిద్దాంతీకరింప 

'దేవులాడు నాస్తికుల చెలువున, భూతహిం సమాన్సింప దొరకొను కారుణికులరీతి 

క్ర రవ్యమాలోచింపుచు” $7 

'కుళశలపుల రామాయణగాన మాధుర్యము” అను అంశమునకు _ 

"అబ్బాలకులు తుమ్మెద రొదలమాడ్కి, తం|తీనాదంబుల 'హెచ్చరింప 

కోయిలలు _మోగునట్టు, నెమళ్లు కూయుభంగి, బొట్లు "పేలుకరణి, తారాజువ్వ 

లెగయు లాగున, డింకీ పావురంపు మొగ్గల తీరున, మేల్చటాసామొనర్చినగతి, 
చ్యకంబులు తిరుగు చాడ్చున, పెగ్గూపోనీల ఖదమువలె, అరబ్బీగుబ్దంబులను 

డాంబాజీ పసందున, నేపాళపు బుంగలూదు నట్లు, నీటిపై విసరునప్పు చిల్ల పెంకు 

లెగురు గమనికను, సన్నజాజులు జల్లు తెరంగున, కపురంపుటనటి పండ్లొలచు 

భంగి, మలయ మారుకము వీచు సొఎగున, కొండ [పక్కల మాటిమాటికి హెచ్చు 
తగ్గులం బొర్లిపడి సుడిగొని రేను సఅయేని కెరటంబుల విధంబున, పూలచెండ్లాడు 

పొలుపున, గవ్వలు గిలకరించురీతి, తేనియలూరు తెన్నున, చిత్తజల్లులాగున, 

పన్నీరొలుకు పోలి, పంగుపెన్నెల కాచు పోడిమి, అమృత సారంబుగరిమ 

నిరుపమానంబుగ సల్కురాగబేదంబులం (దిగ్ధాయి (గామ మూర్చన లొస్ప6 

టెక్కు తాశంబుల దశ|ప్రాణంబులేర్పడం (బిస్ఫుట చృందో వ్యాకర ణార్థం బుల 

నవరసంబు లుట్టిపడ వాడవాడల (శ్రీరామ చరితంబు .పాడుచు నుండ. **”క 

ఇది అయోధ్యానగర వీథులలో కుశలవులు చేయుచున్న రామాయణ కథాగాన 
మును ఉపమించిన విధము. ఈ ఉసమానములన్నియు దాసుగారికి గానము వళె 

పరమానంద |సదములు. అన్ని ఉపమానముల నుపయోగించుకొని కూడ 
“నిదపమాననుగ" కుశలవులు వాడుచుండిర నుట దాసుగారి గాన పీతికి నిదర్శనము. 

37. యథార్థరామాయణము _ “ye 192. 93 

తిరి, జానకీశపథము - 48 
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దాససాహిత్యమునుండి |గహించిన ఈ కొన్ని ఉదాహరణముల వలననే, 

దాసుగారి ఉపమానసంపద జలధితరంగములవలె గణనాతీతమని స్పష్టము, అసం. 

భ్యాకములేకావు, అస్సృష్టపూర్వములు కూడ. ఈ ఉపమానసంసద యంతయు 

దాసుగారి అనేకజ్జత ఆర్జించిన స్వీయస్టిరా సి. 

ఉసమాలంకారానంతరము దాసుగారి రచనలో తరచుగా దర్శనమిచ్చు అలం 
అవు ఇ జ జ, అల్లే కారము స్వభావోక్తి. స్వభావోక్ర్యలంకారమన ఉన్నదియున్నట్లు చెప్పుటమా[తమే 

యని యనుకొనుట పొరపాటు, ఉన్నదియున్నట్లు చెప్పిన స్వభావో క్రి యగును 

కాని స్వభావో క్యలంకారము మ్యాతము కాదని సాహిశ్యదర్పణము నందలి. 
స్వభావో_క్తిః దురూహార్థస్వక్రియారూస వర్ణనమ్' అను లక్షణమును వ్యాఖ్యానిం 
చుచు మహామహోపాధ్యాయ పి, వి. కాణీ పండితుడు చెప్పిన మాటలివి _ 

1. The description must be charming. 

2. The description must be in reference to the “కియా and 

“స్వరూపి” of an object, such as child, lower animals, 6166 

3. The actions and charac:‘eristics described must be peculiar 
tothe object described and must not be such as to be 
common to it and others, 

4. The description must be faithful and not hyperfolical.39 

స్వభావో క్యలంకారమునకు రెండు ఉదాహారణములు _ 

ఒకలు బాగుగందోమి యుడుకు నీళులం బోసి 

ఫాలుపుగం గురులార్సి బొట్టు సెట్టు 

ముచ్చట ల్పెప్పుచు బూచిబూచి యటంచు 

పొట్టనిండగం జల్దీ బువ్య'నేపు 

దలకి నే పడినపు దబ్బున వచ్చి త EY న 

_ న్నుం దిట్టి కొంచు నన్నుజ్జ గించు 

సయ్య న నాపయి నల్లు నప్పుడీ తప్పుగా 

వందగు నంచుః దా వచ్చునడ్డు 

. 39. Notes on Sahitya 08704౧౭ by F P.V. Kane, ౧. 306 
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అట్టి నాతలి యిపుజెట్టు లశలుచున్న 
టె గ టె 

యదియొ? ఘోర తపంబుల నాచరించి 

నన్ను6గన్నట్ట తండి యొబ్టున్న వాండొ? 

నారదా! వారినోదార్చం జేరరాదపో 

ఇది బాలమార్యం చేయుడు తన తల్లి లాలనలను నారదుని చెంత తలపోసిన 

విధము. చిన్న పిల్లి లను పెంచు కన్నతల్లులకు మాత మే యుండునవి కదా ఈ ద్వి 

చర్యలు. 

తొలుదొ ల్తం గొలుసేతులు కొంచెము కదిల్సి 

యొప్పుగ నొక పక్క- కొ త్తిగిల్సి 

-వండీయు6 బిమ శ్ర నెలికిలయబడి బొజ్జ 

యున్ జొమ్ము నెగయ లోనూక్పుదీని 

బడలికన్ గన్నులోవన్ నీనుజారంగ 

మెవిరపునను బిట్టావులించి 

పిదప మెల్లన చూూపువిచ్చి యిల్లాలి చె 

మొగము కన్పడ్ప జిజునగవు నవ్వి. 

శివశివా యం-చు6 గూర్చ్పుండి ' చివు రుబోండి | 

యింతసే సేపయ్యెనను " లేపశేల జాగు. 

చేసీనావని మిగుల నచ్చెరువు వంత 

నంతనము ముప్పిరిగొనంగ నింతి హల్క్ 

ఇది సావితీ సతీమాహాత్మ్యముకో పునక్టీవితు డగుచున్న సత్యవంతని | వర్ణ 

నము, న్వభావోక్త కథలంకారమున శే అలంకారమీ పద్యము 

40. మార్కండేయ చరిత - పు- 37 

41. సావిత్రీ చరిత్రము - పు, ఓరి” 
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ఇక ఊ|క్చేకోలంకౌరమునకు ఒండురండు ఉదాహరణములు _ 

వి శ్వేశ్వరాభికేకశాయ సతి భాగీరథీజులే 

కాశ్యాంకోమాం వాంశతీలి నారిజేళలో న జూయ మో? 

ఏశ్వేశ్వరాభిషేకమునకు గంగాజలముండగా నన్నెవడు కోరుకొనును? 

అను కొరణముతో కొబ్బరిచెట్టు కొళిలో పుట్టలేదట. సీతువుకానిదానిని హేతువుగా 

చేస్పుటచే నిందలి యలంకారను = హేళూక్సేక. . 

(తిగ్నుణె ఆవ సంసారోచ క్రోం _(భమతి త_త్హ్వతః 

(బువన్ని తీవా నడుద్భిశ్శ్ళకటో గచ్చలతి (శిధిళో 

సంసారచ[క మెప్పుడు త్రిగుణములలో తిరుగుచుండును అని చెప్పుచున్నదా 

యన్నట్లు మూడు ఎద్దులతో గూడిన శకటము తిరుగుచున్నదట. ఇది యొక 

ఉ కేక. 

ఇక దాసుగారి లేఖీనీశే షాశే షములు కాన్ని - 
mm 

నవరసరుచివేదీ సర్వభూతాను వాదీ 

లలిత దరణణారీ సాధ్యలంకార భారీ 

వరవ శుసుఖ యో గఖ్లి- (తే సంకల్పభోగః 

కనిరివ స కుమారః 1 ప్రస్తుతో భూదుడారఃో 

ఈ ల్లోకమున కుమారతారకునకు, కవికి శేషింసబడిగది, కుమారతారకుడు 

అన్ని రుచులను - తెలిసికొన్నవాదు. సర్వ పాణులను అనుకరించుచున్నవాడు. 

మె త్తని పొడాలతో సడుచుదున్నవాడు.. మంచి ఆభరణములను ధరించినవాడు . పరక. 

42. కాశీశతకమ్ - శ 84 
43. కొశీశతకమ్ - కో. 89 

44, తారకమ్ యు వ్రథమసర్గ ఎ న్లో 59 
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శించిన సుఖముతో, చ్మితమైన ఆలోచనలతో నున్నవాడు. కవి శృంగారాదె 

నవరసముల నెరిగినవాడు, సర్వసృష్టిని సాహిత్యమున (సతివింబింపడేయువాడు. 

మృచువైన క విత్వసంక్యాలలో చరించువాడు,. ఉపమాద్యాద్యలంకారములను కూర్చు 

వాడు. పరవశించీ కవికాసుఖములో, లోకో త్తరములైన ఊహలలో' నుండువాడు. 

ఇట్లు బాలతారకుని చేష్టలు, కవిచే చెష్టలు శే షబంధముతో యుగంధతము చేయుట 

జరిగినది. 

వాత పకోపం శమయ స్టిపయ నళరానలమ్ 

నా రనోరూర్చయభారూనై ప్రర్యానూన ససావిశె కో 

ఈ శ్లోకమున నౌకను, వైద్యునితో శ్లే షించుట జరిగినది. వాయతీ వేళను తను 

తగ్గించుచు (వాతరోగమును తగ్గించుచు), ఇంజిను నిప్పును తగుల్చుచు (జఠరాగ్నిని 

రగుల్చుచు, కానలసినవ న్నియు సమమూార్చుకొ నుచు (ధాతువులను సమవరచుచ్చు 

నావికులు ఓడను వైద్యునివవె చేసినారు. 

ఎదిరిపట్టులేను కెట్లు నాకోడి 

పదును కొలంది నా నాల్యూపువాండాో 

ఈః ద్విపదలో దాసుగారు వారి (పతిపక్షములో చేరుట సాధ్యమగునా? సా 

కోడి (కోడిపుంజు) ఎదుటివారి దగ్గర నుండునా? కోడిపుంజు అనగా (పతిభ. 

సమయము వచ్చినకొ లది నావాలుచూపు వాడి. నూరినకొలది అవాలు (ఆ క్ర త్రి) 

వాడి (వాదర్స. నూరిన కొలది ఆవగింజ లకు ఘాకెక్కున అని ఇంకొక అర్థ ము, 

ఇది వారి బుదితీక్షత. ఇటు మొ తము నూచనలేని శేషలతో (వ్రాయుట ' చాలకష్టము, 
థి ఖు గ, జీ! my 

అందులకే దాసుగారు _ 

ఈ యడ్డుదోయి లాగిం కొొక్కొ-దాని 

జేయ౭జాలిన మూసిసే నల్వసాసో 

ee wa 

45. తారకమ్ - మూడవనర్గ - శ్లో 8. 
46. మేలుబంతి . పు, 141 

47. మేలుబంతి .పు, 141 
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అని ఈ ఆడుదోయి (ద్విపద) వలె ఇంకొక దానిని [వాయగల్షిన మనుమ్యుడే 
* కై 

సరస్వతి యని పందెము చేసినారు. 

చక్ర _థమణ కరత్యాత్కు-దృష్టిశిగ్వారం వర్జమానత్వాత్ 

శ్రుత్య గ్ల ఖేలనత్వాత్. మశక! త్వమేవ మాధవం మచి 

ఈ శ్లోకమున దోమకు, నిష్ణువునకు శేష. ఓ మశకమా।ః చ|క్రభమణ 

కరత్యము వలనను (చక్రమును (తిస్పుట, గుం|డముగా తిరుగుట), కుదృష్టుల 

చేత (భూలోకముపై గల దృష్టిచేత్వ చెడుదృష్టిచేత) దూరమును వర్ణించుట 
వలనను, (శుత్యంతభఖేలనము వలనను (వేదాంతవిహరణము, చెవిచెంత తిరుగుట) 

నిన్ను మాధవునిగా అనుకొనుదున్నాను అని భావము. 

దాసుగారు శ్చేషను తక్కువగా ఆదరించినను, నిరాదరణమునకు కారణము 

అసామర్థ్యము కాదు అనుటకీ యుదాహరణములు చాలును. ఇవి దాసుగారి [గంథ 

కోశాగారములో గల అలంకారముల తళతళలు. 

భాపావేషము 

అభిప్రాయ పకటన సాధనములలో నుత్తమో తృమమైనది భాష. ఈ భాషను 

ఏకభ ర్రయై యేలెడివాడు కవి, ఒక కులసతియే తన పతిచెంత వివిధ సందర్భము 
- లలో ద దాసిగా మాతగా, మంత్రిగా నెట్టు [పవ ర్తించునో, అే కవితాకాంతకూడ 

కవిచెంత భావభారమునకు కగిన నడకలతో, అలంకారములకో వె విధ్యమును (సద 

ర్మించుచు [పవ ర్తించును. పత్మివతకు గణసొందర్యముతోసాటు సౌందర్యగుణము 

కూడ నుండిన భర్హయెట్లు అధికతరముగా స్వాధీనమగునో, అశ్తే భాషకూడ 
లక్షణోనువ కాలతకోపాటు " రసిక హృదయాకర్ణ అణ లక్షణము కూడ “కల్లియున్నచో 

పోఠకులు కవికి పొతలవళలె వశులగుదురు,. 

' భాషాదృష్టిఠో విభాగించినచో, దాసుగారి (గ్రంథములలో రెండువంతులు . 
బాంకు, ఒకవంతు సంస్కృతము, ఒకవంతు _అచ్భార్యధము [నాటుశతెనుగు] 

"మేలుబంతి - పు. 159 
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కన్సడును, రచనలదృష్టితో పరిశీలించినచో దాసుగారి సాహిత్య జీవితకాలము 

మూడుభాగములుగా కస్పగును. (పథమభాగములో మిశభాషపై, ద్వితీయ భాగ 

ములో గీర్వాణాంగ్లాది భాషలపై, తృతీయభాగములో అచ్చ్భాం[ధము [నాటుతెనుగు] 

పై (గద్ధచూపినట్లు కన్సడును, 

మి(శ భాష క్ 

మి|శ్రభా ష యనగా తత్సమ తద్భవములతో గూడిన భాష. దాసుగారి ఉప 

లబ్ధ గంథములిలో మొదటిదియైన అంబరీష (చరితము ఈ మి(శ్రభాషకో |వాసిన 

దగుటచేత, _ప్రారంభదశలో శ మ్[శభ్రాష యెట్లున్నదో తెలిసికొనుటకు అవ 

కాశమున్నది. ఆ అంబరీషచరి తము నుండి ఒక్క ఉదాహరణము _ 

పాతాళగంగ నుపాయంబునం ఫైకి 
రప్పించవచ్చు యం తముల చేత 

మెలపున జీవనదుల( గాల్వలం దీని 

నీవ వలయుచోట ట్ల నింపవచ్చు 

పర్వతములంగల బలు నీటిఛారల 

నెప సోస్రైలకునై న (దెప వచ్చు 

వమేల మణికొన్ని 'వెరవుల' గోరిన. 

వేళ వాన న్లురిపించవచ్చు 

కర్మమున గాని దెద్దియు గానరాదు 

కర్మనే దై "చె వతము జగత్కా-రణంబు 

కర్మవళమున స్వర్గాధికారమందు 

వాని కీటు లంచమిచ్చుట వట్టి వెరి - పు! లు 12 18 

ఈ అంబరీషచరి[త్రము ,వాసినది (కీ. శ. 1884 లో, అప్పటికి దాసుగారి 

వయస్సు ఇరువది సంవత్సరాలు, ఇరువదియేడు. సంవత్సరాల వయస్సులో 

TE గ 1801] (వాసిన మార్కండేయచరి[ తము నుండి ఒక్క ఉదాహరణము _ 
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శారద చంద్రికా విమల చామ శరీర - సమ స్తజీవనా 

ధార-భుజంగహోర- వినత | తైడివాంచితనార-వేద సం 

చార- తవెరావిదూర-గిరిజాసుమనోధన చోరంభ క్త మం 

గార-లలాట లోచన వినాళిత జామవికార - శంకరా! (ఫు-1రి 

మధ్యవయస్సులో [| కీ. న 1808] (నాసిన గ్రసూర్యనారాయణ శతకము 

నుండి యొక యుదాహవణము. _ 

సాముం జావదు కట్దయునున్విణుగదన్ వార్తానుసారంబుగా 

సా మర్థ్యంబున వస్తుశోధనయెడన్ శం కాసమాధానముల్ 

నీమంబొాందవుగాన జ్ఞానమునం దుం జెందరా'దెందుసన్ 

స్వామిా! నీ ఫదభ క్రీయోగమునందప ప్పన్ స గార్యనారాయణా! 

ప, 90 

దాసుగారు |క్రీ. శ. 1110 |పాంతముదాక సంస్కృతమున |గంథమేదియు 
(వ్రాయలేదు. అస్పటివరకు [వ్రాసిన గంథము లన్నియు ఈ మిశ్రభాషయందే, 

అనగా దాసుగారు నలునదియారు సంవత్సరముల వరకు |శద్ధచూపిన మి భాషా 
యోషా సేషమిది, 

సంస్కృత భాష ౩; దాసుగారు వేసిన పంస్కృ్మ్మత రచనలు _ 1. కాశీశతకము 

2 రామచం| దశత కము, శ. తారకము, శీ, పురుషార్థ నాధనము, గ్ చాతుర్వర్ష్య 

సాధనము, క. దశవిధరాగనవతికుసుమమంజరి, 7. అహరికథామృతము, 

08, రుబాయతు సంస్కృృతీకరణము, 9, మృత్యుంజయా కమ్, 10, కావ్యనక్ష[త్ర 

మాల, 11. చాటువులు, 12. అడ్వర్షయిజరు అను పత్రికలో (వాసిన విజ్ఞా 

సనమ్, విచారణా, దుఃఖస్వ భావః, దేశారిష్టమ్, వె వె సరీళ్యమ్, నిర్ణయః, 

అను శీరి ర్లి కలు, అం|ధప। త్రికలో (వాసిన (త్రిలింగ దేశ ఫశంసా, విడిగా [వాసిన 

వేదపారకః, మొదలగునవి, 

(తిలింగదేశమును గూర్చి |శ్రిలింగదేశభాషను గూర్చి చెప్పిన ఖోకములలో 
కొన్ని లు గ్ 
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సమశీతో ప్లస్థిాత్యా నంతత 
ధనధాన్యభోగ సంపత్త్య్యా 

విద్యావినయ విభూ త్యా (శతిలింగజేశశ్చ కా న్తీవిభ్యాశా $s 

తృణ కాష్థుజలసమృద్ధః సంతత పావనకులీన పరిశుద్ధః 

మాం స f= జి శిష్టా రనిబద్ధః (తీలింగబళః (పనిద్ధక వివృద్ధః 

(తిలింగ "దేశ భా ఫెవ పనుపాతుర వర్ణితా 

విస్సష్ఞా సర్వసులభా స్వతం_తా సొర్వతాకికా 

(తీలింగభాప్రైనాస్మాకం నాంధ)భాపా కదాచన. 

వయం (పమాదళో హాం ఛా ఇత్యాఖ్యాతా నసంశయః 

(తిలింగభూేవభూమిః శ్రలీంగనరవవ నా. 
తలింగభ్యా పవ భాపూ నాత్మ కార్యపచారణా 

కవిని, కావ్యమును గూర్చి (వ్రాసిన ఇరువదియేడు శ్రోకములలోనివి కొన్ని- 

నృత్యస్ష్టాయన్ స్వరచితం కావ్యమాలాపయ న్క-విః 

స్వయం తీగ్త్వా కౌరయతి సర్యపదాయా త్పరానవి 

సరసం సందర్భ శుద్ద మపూర్వం లక్షణాన్వితమ్. 

సాహీత్యం స్యుపసన్నం స్యాత్ గుణాలంకార భూపితమ్ 

సంగీతమపి సాహీత్యం కవిపండిత శ్వవత్ 

పర్యాయ సదతాంయాతి కావ్యత్వ 'ముభయోర్యతః 

సంగీతం పుష్పముద్దిష్టం సాహీత్యం త్మదజః న స్మ ఎర్. 

ఆ _స్తిక త్వం భలం (వో కం క వల్యమ్. రస ఈరితమ్* .. 

త్రిలింగదేశ [ప్రశంసో - ఆంధపతత్రిక 1 

కావ్యనక్షత్రమాలా - మేలుబంతి = వు, 186 
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దాసు గారికి సంస్కత భాష షపై, శ్లాకరచనపై ఎంతటి [సభుత్వమున్నదో 

ఈ శ్ఞొక కములే సాక్ష్యములు, 

నాటు తెనుగు ? అచ్చ తెనుగునకు దాసు గారు పెట్టిన “పేరులు నాటు 

తెనుగు సీమ పలుకులు, ఈ నాటు తెనుగునకు, వ్యాకర్తల అచ్చతెనుగునకు 

నొక భేదమున్నది. వ్యాక్నర్ధలు చెప్పిన అచ్చతెనుగు నందు తద్భవము లుండును, 
దాసుగారి నాటు తెనుగులో తదృవముల స్పర్శ కూడ నుండదు. చిన్నయసూరి 

చెప్పిన “త్రిలింగదేశ వ్యవహార సిద్ధంబగు భాష దేశ్యంబు' అనుదానికి మారు పేరు 
నాటు తెనుగు. “దేళ్యము' అను పదము సంస్కృత వాసన కలదగుట కాబోలు 

తెనుగు పేరులైన నాటు తెనుగు, సీమ పలుకులు అని కల్పించుటకు కారణము. 

తెలుంగు మాటాడునారలు జెలుంగువాము 

కొన వెడుగుతె యార్మధులు కారు కనుక 

We ఆంధ 5 ష్ట్రము మాది నే మాం(ధులమని 

చెప్పుథొనరాది(కం డెల్లునమవారే 

అను మాటల వలన తెలుగు మాటాడు (పజలను అందులని, తెలుగు సీమను ఆంధ 
రాష్ట్రమనియు ననుటకూడ దాసుగారికి నిష్టఘు లేదు. కారణము స్పరాణాదులలో 

ఆం|ధులను చెడుగులని/ మ్లేచ్చ జాతివారని/అనుటయే. 

ఈ నాటు తెనుగును గూర్చి చాటుచాటుగా గుసగుసలాడుకొను వారికె దాసు 

గారు వెలిబుచ్చిన అక థి పాయము లిని, 

“సెల్ఫు బాసను వే పెల్చు బాసచే చేతనే చే వేల్పు బాసరాని వారి కెబీంగించుట కొటి 

"మొట్టమొదట వెగటుగా దోంచిన దినుసె స్రైనం జవిచూచిన కొలంది నలి 

వాటుయై ' 'నింపుగాక మానదు కనుక నర్మిగల మంచి చదువరులకీ నా పన్నిక కొస 

ముట్ట "నారసిన కొలది. జవిగొల్బక తీరదు... 

లి. . మేలుబంతి - పు. 687 

4. _ వెన్నునివెయి పేర్ల వినకరి - వివరము - పు. నిరతి. 
ర. ఉమరుకై కైయాము/ తెలుగు పీఠిక/ - పు. 18 
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“తమ సీమపల్బు_ పరువు నిల్చుకొను తగు చదువరులు తమవారి చెంగటన్షమ 

'ే(టటనాటు పల్కు-నందప్ప (వాంతలన్వల్లి ంచుకొ ని యెరువు తెచ్చుకొన్న వచ్చీ రాని 

లాంతి యాటపాటమాటమీటల న్లోటుసల్బ నోడుదురు. నిక్కమగు తెలుంగు 

వాండఅవయేసన్నాడునా _ యి ముబుట్టు వెవ్వ(డై న తనవిడ్డండు మలక పోళిక 

నుండ(గోరునా _ ఎవ్వని మట్టునకు వా(డే యెక్కువ-యెవని గొప్ప వానిది _ 

పరువై నవా(డు లా(తివానివలె వాలకము వేయనీయకొ నునా-యెడిరికి న్గొంగునా-తన క్కు 

దోచినట్లు పాడి యాడి [వాంయక పూతల న్నెజసర్చుకొ నున్గాని పైవారలతోవ( 

(దొక్కునా - ఏ సీమ వారి కాసీమ న్హొలింటినాటినుండి వాడుకలో నున్న యాట 

పాట మాట మీట మెలపులో జమైనింపు - ఎవరి వంటలు వారి వెవరి నడవడికలు 

వారినే సీమపల్కు లాసీమవారల కింప్ప. 

తర్కుసహములైన శ అభ్మిపాయములను. ఖండిచుట కష్టము, 

“తెనుంగన్నందెనుంగా? కలితీలేని తెనుంగు. నాటుతెనుంగు. తెలగన్న, 

తిమ్మన్న, మున్నగు మున్నున్న క సరులు అంక నుడిమార్చులను (తదృవమలను) 

పెరనాడుపల్కు లను (అస్యదేశ్యచులను) గల్బుకొని బుల్చుపొల్చునం దెను(గు 

వహుల (పుస్తకముల) సల్చిరిగాని నాటుతెను(గు తేటమాటలతో నిబ్బరముగా( 

గబ్బములల్ల నొల్లరైరి. వారి శిదయాదలో నంత యీ(దు దిటము లేదనవలి. 

మరి మన నారన్న యడియరియో నారాయణదాసు జబ్బచఅచి పని ముంగిటి 

కురికి యెల్ల చట్టముల్క నెల్లమినుకుల (ప్రాంబల్కు తలమిన్నలసై తము శేటనాటు 

తెనుగు మాటమూటలతో నవారిగా సవారి సేసిరి. దినుసులలో,గాని, సరకుల 

వంతులలో (గాని, దేనికింగాని, యే. పగడ యంకునుడితై న( చెను(గు నుడి దొరకక్ష 

తడ(బడి యుడిగినదిలేదు, సలురకముల కమ్మని నుడికూర్చులు తెలుగులకయి 
యసలు పుట్టువుల (బెట్టి తన మిడుకు కలిమిబంటపొలము సలుపుకొనిరి.”” అని 

పొగడిక లందుకొన్న ఈ తెనుగు లెంక ముచ్చటపడి మచ్చిక చేసికొన్న నాటు 

తెనుగువంక చూపునిల్చుదము, 

నారాయణదాసుగారు నాటుతెనుగున పన్నిన పొత్తములు తొమ్మిది, ఆ కబ్బ 

ములకు వారు పెట్టిన పేరులే వారి అచ్చతెనుగు ముచ్చటకు మచ్చులు, 

6. గౌరమ్మ పెండ్లి - కుదురు - పు॥లు 11, 12 

7. శ్రీ మిన్నకంటి గురునాథశర్మ గారు - తెనుంగురవ (తల్లివిని పీఠిక) 
పు, 18 
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. వెన్నుని వెయి పేర్ష వినకరి (విష్ణుసహస్రనామ సంకీర్తనము) 

. మొక్కుబడి (బుక్సం[గహము, దేవతా|స్రార్థనము) 

మన్కిమిన్కు (ఆయుర్వేదము, మన్క్-ఆయువు, మిన్కు-_వేదము) 
నూజుగంటి (నూరుకథల సంపుటము) 
చేలుమా బల్బుమాట (భగవద్గీత) 

ం 'వేల్చువంద (స్వామిశతక ము) 

. సీమపలుకవహి (అచ్చతెనుగు నిఘంటువు, వహి-పు స్తకము) 
అజా 

గౌరమ్మ పెండ్లి (గౌరీకళ్యాణదు) 

ఆం ce 2 ఈ ౫ వా ౫కి శ్రి (4 ॥ అచ్చతెలుగు సల్కుబడి 

వీనిలో మొదటినాలుగు మూలసులున్న [గంథములు. మిగిలిన ఐదు 

మూలములు లేని స్వతంత్ర గంథములు, ఈ (గంథము లందలి నాటుతెనుగు 

భాషకు కొన్ని ఉదాహారణములు.. 

అచ్చతెనుగుశతకమైన “వేల్చువంద” నుడి ఒక పద్యము. 

.వులిపొదువు బిదుకం బోవనొం గాని ని 
న్షలపని వెనంటిఏెంతం జనరాదు 

పామునోటన్లయి పటుపనాంగాని ని 

న్గనంబోని (ముక్క=డి 'సనయరాదు 

మునలిగలుగు నేట మునుంగనాంగాని ని 

న్దెన కెడు ములుచ తిండి తినరాదు 

చెళ్లీనేపి వెలిమి పెరయనౌంగాని నీ 

న్నమ్మని తులువ కాన్క-6 గొనరాదు 

వనె నిక్కము తక్కిన జెల్ల కల్ల 

యనుచు. గూడుకూటములకుయ్యాడు కొంశు 

పల్కు. -ధినరాదు, జాళువా వలువగాల్చ! 

రెంటగకాగుడు తిండి మెట్టంటువేల్చ! 1.19 
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గౌరమ్మ పెండ్లి హరికథలో _ పరమేశ్వరుని భర్తగా పొందగోరి భయంకర 

మైన తపము చేయుచున్న గౌరమ్మ చెంతకు వచ్చి, తపము మానుమని పరమేష్టి 

పలుకుచున్న విధము_ 

“ఎవనిలహార్చి సల్చుచుంటి విట్టి "'బెటుకాంక 1యె 

తన్ఫలుందానె సి న స్టాబిలితాల్పు తాళలేక [య 

కోరి పెండ్లి యాడు నిను న్గుబ్బలి ఏలుకా౭డు 

శీరు నింగినేల తేలు వేల్పుల యెకి మోడు | యొ 

కడంగ నీ కోరుకొన్న మగండు వాండె 

యంగమొలవేలు పీడెందునై నంగనండు 

నచ్చి నియొస్దప గానె వచ్చి నిన్ను 

గలియు బతిమాలుకొని యింక గాకశకమాను' ఫుం-6 

పొరపొటునగూడ ఒక్క తద్భృవపుముక్కు కూడ లేక రచన యెట్లు చక్కగా 

సాగినదో తెలిసికొనుటకు ఈ ఉదాహరణములు చాలును. చక్కగా సాగుటయేకాక, 

కృ తిమతకు చిక్కకుండుట విశేషము. 

దాసు గారికి ఈ అచ్చతెనుగునెచ్చెలి పై ముచ్చట ఎంత పెచ్చుమీరినదన్న._ 

“మొలక వేంతతనము తలిరుల నవకము 

మొగ్గసోగతనము పూని "కొని 

కేన తీయందనము తెలుగునశే కాని 

'మొటకు కోజికు దయ్యపు నుడికేదోి 

8. ఈ పద్యము అనేక పాఠాంతరములతో కన్చడుచున్నది. ప్రస్తుత పాఠము 

వివరి రోజులలో దాసుగారు స్వహ స్తముతో వ్రాసికొన్నది. ఇది వారి 

(వాతతో అనుబంధముగా నిచ్చుట జరిగినది. 
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_. అని దేవభాషను నిందించుటదాక పోయినది. నాటుతెనుగు గొప్పతనమును 
గూర్చి [ప త్యేకముగా [(వాస్న పుస్తకము “అచ్చతెలు(గు సల్కుబడి". ఈ (గంథము 

నందు కూడ మాటిమాటికి దయ్యపుసను ( దేవభాషను) దుయ్యపట్టుదురు. 

'తానెర్జి యెగ్ణింపందగు నాబుమాట 

(బతుకు హాయిగ బయల్బడు నెల్ల చోట 

వింట నల్లిన మగా వేలుపుబాస 

తగదు మానిసులకా దయ్యుపుగోన 

ఎల జెటింగనదే తెలుబాన 
౧౧ ౧ 

తక్కి-నదంతయు న య్యుపుగోన 

ఒండౌరులకు నే స్తమొనరింప(జాలు 

మానినులకు నాటు మాటే మేలు ద్విపదలు, ౨86. €1 

ఈక » య జ క se టం, చం ,అల్బుమాల [గంథములో బత్తు స (అర్జునుడు, నల్ల సెల్బు (శ్రీకృష్ణుడు) 

చేయు 'వేదాంతబోధ సంపూర్ణముగా నర్హమగుటకు _ 

మునుపటికంఈు నిప్పుడు కొంత దారి 

యగపడుచుండె నీ యాళరా చేత 

Ey జా రి టన 
జల్ల ముగా నచ్చ తేనుగుతి (జెప్పు పు-లి0 

అచ్చ తినుగులో చెప్పుమనుట, దాసుగారికి అచ్చతెనుగుపై గల అభిమానమే 
కారణము, 

దాసుగారు వారి నాటు తెనుగు పొత్త ములలో లోకమున (పసిద్ధములై స్థిర 

పడిన సంజ్ఞలకు కూడ నాటు తెనుగుభాషలో [కొత్తగా "పేరులు పెట్టిరి, 

_ ట్రోపిద్ధములై న కొన్ని సద్యసంజ్ఞలకు వారు పెట్టిన నాటుతెనుగు పేరులు- 

.. ఆటవెలది... 
గెలుప 

కే(టగీతి ఇలవేల్పు 



ఉత్పలమాల 

ఉత్సలమాలిక 

చంసకమాల 

మ తేభవి| క్రీడితము 
జాని 

శారూలవి క్రీడితము 
ది 

మ త్తకోకిల 

భుజ ౦గ| పయాతము 

పంచచామరము 

(సగ్విణీ 

పృథ్వి 
కవిరాజ నిరాజితము 

ఏకరూపావృ త్రము 

కవికంఠభూషణము 

మణిమాల 

్రీతివృ త్రము 

మహా (సగర 

ఉపేం|దవ[జ 

ననమంజరి 

_ మధురాక్కరము . 
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/ 

కలువదండ 

పాలబువ్య 

తుమ్మెదకంటు 

పుట్టిల్లు, ఎను(గుచెటిలాట 

పుట్టుచేవ, బెబ్బులిచెజలాట 

ముద్దుసల్కు-, గండుకెంపుకంటి 

మేడ 

పెండ్రి వేడుక 

దొడ్డకాపురము 

చక్కదనము, అందము 

కోరనికోరె- . 

మంచినడత 
గండ పెండెరము 

వియ్యము 

బారసాల 

నగుమోము. 
పెత్తనము 

 గొప్ప(దితుకు 
_ఇలాలు 
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మహాక్కరము తెగువ 

ఇం|దవంశము శె వారము 

శిఖరిణ్ మేల్లడన 
[ఫియంనద పెద్దపేరు 

చంద ఈవి 

సుముఖి తనివి 

కీ | పసిదరాగములకు, సంజ్ఞలకు దాసు కగా. పెట్టిన తెను ఇస్తే (పసిద్ధరాగములకు, సంజ్ఞలకు దాసుగారు (కొత్త? న అెనుగు 
టె 

"పేరులు కొన్ని - 

ఢీ) కలిమి 

వసంతము ఆమని 

“కేదార గాళి సొ లముగొరు 

సూర్యకాంతము చే 

జంయూటి చెంజోటి 

దర్బారు దొరకొలువు 

ముఖారి. నోటిపగ 

శంకరాభరణము లేనెల 

పూర్తచం[ధిక వెన్నెల 

కాంతామణీ షెండ్లాము 

రాగము; అనలి. 

పల్ల వి ఎత్తుగడ 

అనుపల్ల వి తోడు 

చరణము - అడుగు 

(పసిద్ధసంజ్ఞలకు దాసుగారు [కొత్తగా పెట్టిన ఈ నామములను వెంటనే గుర్తు 
పట్టుట కష్టము. పాఠకులకు ప్రసిద్ధసంజ్ఞలు పరిచితములై నట్లు ఈ [కొత్త పేరులు 
సరిచిత ము లుకౌవు కదా. " ఇంతవరకెందులకు? రాసుగారు వారి జనన వివరమును. 
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“నెత్తురుగంటి యేడు తూ(పురిక్క_ నెలబూది పెద్దవారము రేయి పదిగడియలక6 జాలకీ 

బొంగుదుక్క. నాలవ యడుగున నేంబుట్టితినంటో అని [వాసికొనిరి. నెత్తురుగంటి 

యేస - రకా కీసంవత్సరము, తూ(పురిక్క_ నెల . [(శావణమాసము, బూది_కృష్ణ 

చతుర్దశి, పెద్దవారము ("ది మిశసమాసము, 'పెద్దవంతు' అని అనవలసినది;) 

పాలకీబొంగుచుక్క నాల్గవ యడుగు_ సథానక్ష్యత చతుర్ధ పాదము అని వెంటనే తెలి 

యుట కష్టము, 

ఇట్లు కష్టమని యన్న దాసుగారు అంగీకరింపరు. నాటుతెనుగు భాషా పద 
ములను తెలిసికొననివారిని గూర్చి “శెలు(గున్నోమరులు వెదకి యేర్చికూర్చుకొన 

నేరకపోయిరి' అని మందలించిరి. నాటుతెనుగుభాష అంత సమర్థమైనదా? అను 

సందియముగలవారికి “నేలదినుసులన్నిటిం గూర్చిన పలుకులను నాటుతెను(గున( 

గొదువ సుంతయును లేదు' అ) వారి నమాధాసము, ఈ మాటలపె లోకమునకు 

నమ్మకము కుదురుటకె వారు చేసి చూపించిన |క్రియాఫలము 'సీమపలుకవహి” 

అను నాటుతెనుగుపదముల నిఘంటువు, 

ఈ సీమపలుకువహి పీఠికలో సంస్క్భతపదాలవలె నున్న నాటుతెనుగు 

పదాలను, సంస్కృృతమందు నాటుశెన్సగుసందు సమానరూపదుతో కన్పడుపదాలు, 

పారశీక పదాలని |భమకల్లించు నాటుతెనుగు పదాలను, తద్భవము లనిపించు నాటు 

తెనుగు పదాలను, నాటుతెనుగు అవునా? కాదా? అనిపించు సదాలను పట్టికలు పట్టి 

కలుగా కొన్నివందలను అకారాది (క్రమములో తెలిపినారు. ఈ విధముగా నచ్చ 

తెనుగు పదాల పరిశోధన దాసుగారికి పూర్వము గావించినవారు లేరనుట, అ |గంథ 

పీఠికను చూచినవారికి సాహసో క్తి అనిపింపదు. 

మచ్చునకు, సంస్కతసునందు నాటుతెనుగు నందు సమానరూపముతో 
కన్పడుపదాలు ఐదారు _ 

పదము _ సంస్క్యృతార్తము నాటుతెనుగరము 
( Ye ® : 

గురువు _ దేశికుడు . పరుగు 

గా్యతము శరీరము. నూలము (లావు) 

9. మొక్కుబడి -[పారంభము 
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సంకము బురద పాలు (క్షీరము) 

తల్లి యువతి మాత 

ముసలి బలరాముడు వృద్ధుడు 
మూల ఒర నక్ష్మ్యతము నుధ్యభాగము (విదిక్కు) 

కల చం|దకళ స్యస్నము 

గురువు, గా|త్రము, సంకము అనుపదములు సంస్కృృతపదములు మాగతమే 

యనిపించును. తల్లి, ముసలి, మూల, కల, అను పదాలు అతెనుగుపదాలని 

మా|తమే యనిపించును. ఇట్లు వారు చెప్పిన పదములెన్నో। చెప్పినతీరులెన్నో, 

ఓకొగ-కగపదము దాసుగారి పరిశ్రమను |పచారముచేయు ఒక్కొక్క చాటింపుడప్పు, 

ఆంగ్లే యపదాలు 2 దాసుదారి |గంథభాషలో, ముఖ్యముగా హరికథల పీ$ 

కలలో అంగ్ల భాషావదములు చెదురుమదురుగా కన్పడును. 

ఉపకార నుంతయో యొనరించు ముసలి బ 

క్ర (ాలంజంపనమ్ము “మార్మ-ట్టు జూచి 

'(బాందికి” (దోడుగా భక్షించు (బ్రాహ్మణ 

“పాఫెసర్ల' చే “బీపి ముక్కంజూచి*ి 

సరదాగా చెప్పిన చాటుపులలో సందర్భోచితముగా ఆంగ్లేయసదములను 

వాడుట కన్నడును. రెండు ఉదాహరణములు... 

'రిస్టెక్టరుం' బోలి శెట్టి జేయును నైజ 

మగు 'తెల్విదిపంబు నంటివిద్య' 1] 

చోడవరము 'డిస్టిక్ట్రమునసబు' అయిన తీ: బుజ్జా రాజలింగళాన్త్రి గారి 
పీడోో-లు సందర్భమున చెప్పిన డొకటి_ . 

10. హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము - వు, 6 
11. మేలుబంతి - పు, 181 
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ప॥ ఫేర్వెళ్ళే ర్వె్బిరాజలింగ-శర్వాణ వియ పాదజలజాతభృంగ 

1. ఫేర్వెళ్ళే ర్వెల్వి మలాంతరంగ -సర్వదాజనహితసత్య(ప్ర పనంగ 

2, లాంస్తివ్ 'లాంగ్లిన్ లబ్ధా చృవర్థ - ఆం గ్రైయాం( ధని జ్యాపరిపూర్ణ్మ 

ఫి. "ఫేర్వెల్ళ ర్వెల్భతా _ిభంగ-గర్వితకామాంధకారపతంగ” 

స్వీయచరి| తమైన “నాయెజుక* లో అన్యదేశ్యపదములకో, వైరిసమాసము 
లతో, వ్యావహారికపదములతో భాష చాలస్వేచ్చగా నుండును. రాజమం (డి టౌను 

హాలు" వర్ణనము నందలి కొన్ని పంక్ర్షులు- 

“అమెరికాలో సై న్లిస్టు పఏీనసులో మిరపకాయలతోట కని పెట్టినాడనియ.. 

సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ గారు స్వరాజ్యముం గూర్చి లెక్చరులో భూమిని మన్నుచేసి 

చేసినారనియు....లిండన్ "టెలి గామునుబట్టి చూడగా (సయివేటుశె[కటరీగారికి 

ఇండియాయొక్క యభివృద్ధికై యాలోచన పుట్టకలదనియు, అల్లాబాదులో గొందరిని. 

_ోసిక్యూషన్ జేసిరనియు... .గవర్నరుగారు ఫలానా తేదీ మూడుగంటలకు పడేసి 

మినిట్ల కు విజయనగరం మహారాజావారిని కలుసుకొని అయిదుగంటలకు వా లేరు 

రై లుప్లాట్ ఫాఠమున న|డస్సందుకొని _పెసిడెన్సీలోని భాగ్యపాటి కంమంన్నియ 

జూచుకొని మరియు స్వదేశమునందు సెటిల్ కాబోవుచున్నారనియు.... 

సూ కి శు క్రిజములు : 
న 

దాసుగారి వృ త్రియే తన (ప్రజలకు మంచిమాటలను అడుచు పాడుచు చెప్పుట 
ఇక ఈ లక్ష్యమునకు అక్షరాకృతులు వారి కృతులు, కనుక సూక్తి శు క్రిజములకు 

వారి రచనలు ఒక రత్నాకరమగును_వారిసూక్సల నన్నింటిని వాయుట యన్న వారి. 

(గంథముల నన్నింటిని తిరిగి వ్రాయి, అందువలన. సారంగధర నాటకమునుండి 

మాత మే కొన్ని- : ' : 

1. నగర కృ|తిమములకన్న వనగిరి సహజములు రమ్యములు . (పు. 10) " 

2 వలపు పాటయును వానియంతట నవియే కలుగవలెనుగాని. యొరులు. మప్పిన 

నేపాటి వచ్చును? (పు. 21) 

12. మేలుబంతి - పు. రడి : 

13. నాయొటుక - పు. 175 
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_ పాపపు బుద్ధిగలవారు గోడను జూచి సయితము చెదరెదరు (పు-2ికి) 

లిఖిత మెన్నటికిని గూడదు (పు-24) 

నిప్పుదాపున వెన్న యెట్లు కరుగకుండును (పు-25) 

ఎంత వానినై నను కొలువులొంగదీయును (వు-58) 

మంచినడతకలదాని యందు చదువు పరిశుద్ధ పాాతయందున్న భక్ష్యమువలె 

నింపవును (పు, 45) 

సీతులు పోత పాలవంటివి (పు- 54) 

. జారత్వదోషమెరుగని మృగాదు లెంతధన్యములు (పు-8ర) 

భార్యాదుఃఖము లేని నపుంసకు డెంతటి యదృష్టవంతుడో [ప్ప. 85] 
. పాడు మనుష్యుల కన్న పశువులు నయము [పు_ 171] 

. చావున కిన్ని చావులు లేవు [పు- 78] 

. వింతలేని యావు లింత పుట్టు పెట్ల? [పు - 78] 

ప్రీ హృదయము చావకింద నీరు వంటిది [పు-780] 

. పాత్మివత్యము దేవుడు ఈ రెండును శబ్టమ్మాకి ములే కాని _యనుభవములో 

లేవు కాబోలును [పు- 18] 

సితులు కటు వస్త్రముల వంటివి. 
థి లట 

జ సంపదనుండి కనులు మూసికొని సం|గహించినవి క్రి 
అలనే, 

ఇది దాసుగారి లేఖిని (వసవించిన భాషావాలిక రూపురేఖలు. దాసుగారు 

అనేక [క సాహితీ | కియలలో సిద్ధహస్తులై నను. ప్రసిద్ధి హరిదాసుగా నెట్లువచ్చెనో, 
0 le 

అ'ప్లే నైకవిధ భాషాయోషావేషములను వారు |పదర్శించినను, దాసుగారు అనగనే 
గు _ర్తవచ్చునది నాటుతెనుగు, 

Wu 

అనువాడావతారము 

.. అనువాదముచేయుట - సొంశముగా గ్రంథము వాయాలకన్న కష్టకార్యము. 
సొంతముగా. "గ్రంథము వ్రాయటకు ఒకభాషపై అధికారమున్న చాలును, అనువాద 
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యితీకు మూల, గంథభాష పై, అనువాదభాషపై, |ప్రభుత్య్వముండవలెను. అందులకే 
కొటిని గోపరాజు _ 

ఈ సరసో_క్టీ కావ్య మొకం డిమ్ముల సంస్కృతభాహనచ్చుగాం 
జేసిననట్ల ఏండు మతీచేయిట యేటిది యంచు చెప సంగా 

జేసి యనాదరంబురక చేయ కుండీ- విలుకాండు తూటుగా 

చేసిన నంబదె పాజమజీయేనీన వానిద సూటి గావునన్] 

అని అనువాదయితృ | పావీణ్యమును |ప్రశంసించినది, దాసుగారు బహుభాషా 
వల్లభులు. అందువలన వారి లేఖిని బహుభాషా[పభుత్వము [పదర్శించినది, 

దాసుగారి అనువాద |గంథములు ఆరు. 1. నవరసతరంగిణ్, 2. ఉమరు. 

వ. రుబాయతు్కు శీ, నూజుగంటి, 4. వెన్నుని 'వెయిపేర్ష వినకర్సి 

ర, మొక్కుబడి 8. తల్లి విన్కి.2 

1. నవరసతరంగిణి : దీనిలో వవంత[ ససిద్ధ మహాకవులైన షేక్స్చియరు 

కాళ్గిదాసుల కవిత్యములను నవరసములుగా విభజించి ఆం(ధ్రీకరించుట జరిగినది, ఈ 

ఆం|ధీక కరణము ద్వివిధము. షేక్సియరు ఆంగ్లమునకు మి|శ్రాం|ధము, కొళిదాస 

సంస్కృత [సాకృత ములకు అచ్చాం[ధము, 

2, ఉమరుశె యాము రుబాయతు ; ఈ |గంథమున దాసుగారు చేసిన అను 

వాదము నాలుగువిధములు, మూలమైన, కైయాము రుబాయీకి ఒక సంస్కతాను 

వాదము, ఒక అచ్చతెనుగు ఈ అనువాదము. అదేవిధముగా. ఫిట్స్ జెరల్లు. ఆంగ్లాను 

వాదమునకు ఒక సంస్కతానువాదము, ఒక అచ్చతెనుగు అనువాదము, 

శీ. నూటుగంటి ; దీనిలో ఈసప్ సీతికథలనుండి నూటిని (హించి వచ 

నమున శెనుగునకు అనువదించుట జరిగినది, వతి వచన కథాంతమున, ఆ కథా 

నీతిసారమున ఒక గీతపద్యమున [వాయుట జరిగినది. 

1. సింహాసన ద్వ్యాతింశిక - ప్రథమ - రర. 

2. ఈ గ్రంథముల నెట్టు అనువధించినది, ఆయా గ్రంథముల సమిక్షృలలో 

. ఉదాహరణములతో వివరించుట జరిగినది. ఇక్కడ (వాసినది దాసుగారి 
అనువాద గ్రంథములలో కనడు. నూత్రపాయమైన అనువాద. ప్రణాళిక. 
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4. వెన్నుని వెయి సేర్ల వినక రి : దీనిలో వ్యాసభారతము నందలి ఆను 

శాసనిక పర్వమునందున్న భీష్మ యుధిష్టర సంవాదమను అధ్యాయమునవచ్చు | ప్రసిద్ధ 

మెన విష్ణుసహ।| సనామస్తో[తమును (గ్రహించి, అ నామములను అకారాది క్రమముగా 
= లు అణాల 

ర్చి వివరించుట కరిగినది. దీనిలో సంస్కృృతనామములను తత్సమములుగానే 

[వాసిరి. ఆ తత్సమనామనులను అచ్చతెనుగుపద్యములలో వివరించుట మ్మాతము 

జరిగినది. అనగా సంస్కృతనామములకు అచ్చతెనుగు అనువాదము లేదు. ఆ 

నామముల వివరణము అచ్చతెనుగులో కన్పడును 

ర్, మొక్కుబడి: దీనిలో మూడువందలనాలుగు బుక్కులను స్వరవరిచి 

దర్వలుగా మార్చి, అచ్చతెనుగుప క్యములుగా అనువదించుట జరిగినది, అనగా 

ఈ |గంథమున దాసుగారు చేసిన పనులు రెండు. బుక్కులను స్వరపరిచి దర్వు 

లుగా మార్చుట ఆ బుక్కులను అచ్చతెనుగుపద్యములుగా _ అనువదించుట* 

బుక్కు లన్నియు పదిరకముల దర్వులుగనే పేర్చబడుట ఒక విశేషము 

6, తలి విని : దీనిలో (బహ్మాండపురాణాంతర్గత మెన (సిద్దమైన 
_ 60 స గజ ధరా 

లభితాసహ|స నామములను వ్యాథ్యానించుట జరిగినది. మొదట సంస్కృత 

నామము నిచ్చి, తరువాత నామార్గము, నామవివరణము మంజరీద్విపదలో వివరించుట 

జరిగినది. 

_ ఈ అనువాద్యగంథములకు సంబంధమున్న భాషల వివరములు- 

1. సంస్కృతము నుండి తెనుగు ౩ మొక్కుబడి యను నామాంతరము 
గల బుక్సంగహము, నవరసతరంగిణి గంథమునగల కాళిదాసుని సంస్కృత 

శ్లోకములు, విష్ణుసహ స నామములు, _ అలిశాసహ్మననామములు. 

2, (ప్రాకృతము నుండి తెనుగు; నవరసతరంగిణ్ (గంథిమలో అనువ 
దించిన కౌళిదాసుని (ప్రాకృత ల్లి బ్లమలు. 

శ అంగ్లము నుండి తెనుగు : - నవరసతరంగిణీ గ్రంథములో. అనువ 

దించిన షే షేక్సియరు. మహాకవి. (గ్రంథముల ఆంగ్ల ఘట్టములు, ఉమరుకై యాము 

రుబాయతు క, (గ్రంతేములో అనువదించిన ఫిట్ట్ జెరల్లు "అంగ్ల గ్గ పద్యములు. 
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శ. ఆంగ్లము నుండి సంస్కృతము ; సరదాగా మేలుబంతిలో సంస్కృతీ 

కరించి చేర్చిన కొన్ని "షేక్సియరు ఆంగ్ల ఘట్టములు, ఉమరుకెయాము [గంథములో 

సంస్కృతీకరించిన అంగ గ్గ పద్యములు, 

గ. పారశీకము నుండి తెనుగు ; ఉమరు'కై యాముకుచాయతు (గంథములో 

'తెనుగునకు అనువదించిన కె యాము కవీం|దుని పారశీకము, 

8. పారశీకము నుండి నంస్కృృతము ౩ ' రుబాయకు (గంథములో. 
సంస్కృతమునకు అనువదించిన కైయాము పాఠశీకము, 

7. సంస్కృతమునుండి ఆంగ్లము ౩ ముచ్చటపడి ఆంగ్లాన్సవాదము చేసి 
ఇ జి ఇగ Wan ఆస లో బో 

మేలుదంతి [గంథములో చేర్చిన కొన్ని కాళిదాసుని సంస్కృత శ్లోక ములు -మచ్చున 

కొక అనువాదము _ డ 

తన్వి శ్యామా లిఖరిదశే నా పక్ష వింబాధరొ కష్టే 

మధ్యేతశామా చకితహరి ణీ పేతణా నిమ్ననాభిః 

(౯ లేభారాదలసగమనాసాకన మా స్తనాభ్యాం 

యా త్యతా_స్టే యువతి నిషయే సృష్టిరా ద్యేవ ఛాతు! 

She who is there, a lovely and dslicate woman of middle 

age, sharp-toothed, scarlet lipped, tender waisted, gazzle eyed, 

deep navelled, slow footed on account of heavy loins, - slightle 

bent down by breasts, is like the first female creation of thy 

creator? 

ఇట్లు అన్తువాద్యగంథములలో కన్నడు. భాషలను పరామర్శించిన పిదప, ఈ 

భాషానువాదములలో కన్చడు దాసుగారి (ప్రణాశికే 

1. సంస్కృతమును ఆం గ్రీకరించునపుడు పొరపాటున గూడ తత్సమసద 

మును గ్రహీంపరు, 

శీ. మేలుబంతి - పు॥లు 216_ 17 . 

4 అనువాద గ్ర థఘువలో నిచ్చిన ఉదాహరణము లన్నియ్ ఈ లక్షణము 

అకు లక్ష్యములే. 5 . 



486 

_ఈ మాటలకు 'అంగ్లేయభాష కొంధ మొనర్చునెడ నాంగ్లేయధాషాపదముల 
వాడు'టెట్లు తగదో. దేవభాష న్లైలిగించునపుడు తత్సమ మట్ట్లుపయోగింపరాదు” అని 

పీరు పెట్టుకొనిన నియమమే [పమాణముక 

2. ఆంగ్ల భాషను ఆంధధ్రీకరించునపుడు కూడ తత్సమపదరసితమెన నాటు - 
తెనుగు పెత్తనమే యెక్కువ. తత్సమపదము లుండకూడదను కఠిన నియమము. 
న్య్మూతములేదు. 

8. అనువాదధ్గోరణీ “మకిశకీనుక్యి” గా కాక్క తెనుగుభాషకు, తెనుగు. 

వాతావరణ మునకు దగ్గరగా నుండును. 

4. అనువోదమున నంక్షీ ప్రత వీరి సొమ్ము. 

దాసుగారి అనువోద్యపణాళికను గూర్చి _- “అనువాద మెప్పుడును అహో 
మూలచ్చేదీతనపాండిత్యమ్మనునట్లు నేలవిడిచినేసాము కారాదు, అట్ల ని మూలము 

నకు చిత్తము బ తెమనుచు అయినదానికి కానిదానికి మక్కికి మక్కిగా నుండగూడదు. 

అనువాదభాషయొక్క స్వభావజీవలక్షణము నకు తగినట్లు తజ్ఞాతీయతా వాతావరణము 

నకు తగినట్లు సహజత్వమును కలిగియండనలె. న్వతం|తత'పే పేరిట మూలాతిరేక 
సాహసము, తగదు, అనుసరణ పేరిట మూలవిదేయసాద వసము వలదు. ఈ అను 

వొద ధర్మముల కనుగలముగనేయున్నది దాసుగారి కృషి. స్వతం |తకృ్ళతి|పణేత : 

_ యైనవాడు అనువాదయితయైనచో, ఆత డెదిరికొశలమును గు ర్రింపగలడు, తన 

కౌళలమును దాచుకొనలేడు, ఆ యనువాదము రాణించును ఆని నిరూపించిరాయన" 
అన్న. అచార్య యస్వీజోగారావుగారి వాక్యములు సత్యములు.* . 

ర్ నవరసతరంగిణి - శికిక - పుట - 12 



ద సం స్కా ర భూమిక లం 

మిసములేరు తేరు హరిమీయగథల్ పచరించు వారనన్ 

మీసము లుంచి యీ తెలుంగు మేదిని నొటను భాటు 'నుటియా 

చాసున కంజలించెద య థార్థకథాకథనై. క్ర కీ ర్షికన్ . 

వ్యాస పరాశర (ప్రభృతి భాగవత (పతిమాన మూ. రక్! 

భక్తి పథము 
wel 

శ 

దాసుగారి కళాకల్పకము హరికథాకథనముతో అంకురించ్హి అ కథాకథన 
ఇలముచే తల్లిదండ్రులు పెట్టిన సూర్యనారాయణ అను ' పాత పేరు రాలిపోయి 

నారాయణదాసు అను పేరుగా 'చిగిర్చి, అరువడి సంవత్సరాలు అదేపనిగా దేశము 

నందతి నలుమూలల హారికథలను. చేప్పి హరికథాపితామహ బిరుదము న పుష్పించి, 

హరికథాప|క్రియను జగజ్జోతిగా ఫలింపజేసిన నారాయణదాసుగారు మేటి హరిదాసు 

అన్నది సితవిషయ సొపనము. " స 
థి థు 

హరికథలు ఆ స్తికబుద్ధి ప్రచార లక్ష ప్రధానములు. కనుక ఈ హరికథాకథన 
వృత్తిని చేపట్టు హరిదాసుల మనః[పవృ త్తి ఆస్తికతామయమై యుండుట సాధారణ 

విషయము, ఇక కావలెనని కోరుకొని. ఎక్కుడసో నక్కింయున్న హరికథా 

[ప్మకియను ఛేతబిట్టి బహుళ ప్రచారము కావించిన దాసుగారు ఆ _స్టీకబిద్ధి కలవారగు 

టలో ఆశ్చర్య మేమున్నది? పైగా. పీరు ఈ హరిదాసవృ త్తి శ్రీని చేపట్టినది జీవనో పా9 

కొరకై కాదు కళాతృష్టత్శ పికె _ పారానరిదించి ' 'ఇరుగుపోరుగు వారలను అన్ది 

దింపజేయుచు ఆ స్తకమార్గ ప్రరారమునకై . అంతేకొక కళలు భగవదారాధన సాధనము 

లె లై నపుడే అవి సార్థకములని వీరు మాటిమాటి కనుమాట, 

ane patina satianibinan అమమని ai క్ గ ub | నం hye . 

1. శాపపూ ర శ్రీ పెన్మెత్స సత్యనారాయణరాజు - తు . పీథిక- _వ్యోన నపీఠము అను. 

Ma వ్యాసముల సంకలన |గంథము, 
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"వేల్చులం గొల్పుకొనుటకు వీలుకాని 

యాట పాట చదువు లెల్ల బూటక ములో 

కూటికి "దేవులాడు టాటోటు టంకు 

బొంకు టకటొంకు బడి మునిముచ్చుపనులో 

'వేల్చులను గొల్బుటకు పనికీరాని చదువులెల్ల వ్యర్హములని చెప్పిన ఈమాట 
య జ 

చాలదా దాసుగారు మహాభ క్రులనుటకు? 

ఇక దాసుగారీ రచనలవై పు చూపు పెట్టిన దో వీరు [వాసిన హరికథలు పదు 

నాలుగు _ 1. |ధువచరి|తము, 2, షర తము 3 గజేం్యదమోక్ష 

అమ్ము శీ. మార్క్యం౦డేయచరి త, ర్, రుక్మి ణీక ల్యాణము, 6. హరిశ్చం[ దో 

పాఖ్యాసము, 7. (పహ్లాదచరిత, 6. భీష్మచర్మిత,. 3. సావి|తీచరి తము 

10. యథార్థరామాయణము, 1, జాసకీశపథము, 12 గోవర్టనోద్ధరణము, 

18. శ్రీహరికథామృతము, 14, గౌరమ్మ పెండ్లి. ఇవియన్నియు భగవత్కథా 

సంబంధులే, ఆ స్తక్యటోధ (ధానదృష్టికలవే. . 

మద్చునక ఒండు రెండు ఉదాహరణములు -. 

నీవే సర్యంబని నిశ్చయించినవాండు 

. భవరోగ మంటతో పద్మనాభ! 

శ్వద్దిన్య నామామృతము+ (గోలునాం డిహ డీహా 

: భోగంబు లొల్ల ల (డో భోగిశయ న! 

సీ పడాంబుజ భ సరీ నిరతుండా వాం జన్య. 

...కర్మముల్. "'సేయండో జ్ఞాన నరూప! 

నీదు శానులరోడ చే స్వమందినవాండు. 

పరల నేవిచతో పరమపుకువ! 

2 "మేలుబంతి - పు FC 
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సీవలన (బతుకున్ గాంచు నేను నిన్ను 

మోాసపుచ్చంగంయబూనితి మూథుండనయి 

| ( © - అక్క_.టా! (గుడ్డు పిల్లను వెక్కి-రించ 

నటు మాధవ, గోవింద! హారి! ముకుంద! 
మక 

అని సర్వేశ్వరుని సర్వవిధాల గొల్బుటకు అలవాటుపడిన భక్తుని లక్షణమును 
వివరించిన విధమిది. 

దేవదేవ నీముహీమము బెలియు చెంళవాళరా మని 

భావనా మహేశ పతిత పావ న్మాశితావనా "దేవ 

మి! ఈ పనపర్యతవాహిను లీయిన శశి నత తము 

లీ విలన్మక్పాణికోబు లెల్లయు నీ నీకలుగద  1జేవ 

1. కలలోని ని పదార్థములటు కల్ల లుగానియెడ నీజగముల 

శూన్యం బె కాన మాశాశమెటుల భరియింవచె. 

పలువూటలేల చి త్మ భమలీ (పకృతివిధమ్ములు 

'లెలిని నిన్ను సేవించిన దీరు జనన నురణమ్ములుీ = 

ఈ స్క స్టియంతయు భగవంతుని నీడలు అనియు అ భగవంతుని నమ్మిన 

తప్ప పాణులకు జననమరణబాధ వదలదని నమ్ముట ఆస్తిక పాణికి. ఆయుః 

స్నాయువుకదా, 

ఇక దాసుగారు (వాసిన శతకములు ఏడు. అవి. కౌశీ రామచం[ద, 
ముకుంద, సూర్య, మృత్యుంజయశివ, సత్య వత, రెంట| తాగుడు తిండి మెట్టంటు 

'వేల్చు శతకములు, వీనిలో ఒక్క సత్య వతశతకము తప్ప తక్కి నవస్నయు 

భ_కి సంబంధులే, 

1. అంబషరీవచరి త్రము - పు॥లు 17, TE 
ని మార్కండేయచరిత్ర - = వు॥లు 48, 49 
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'మచ్చునకు ముకుందశతకము నుండి - 

సొందుగ నిన్నుం వాడుట 

కుం దస్పు మ లౌట్టివృ _త్తిం గొల్సింపకు న 

న్నుం దయతో నారాయణః 

కందళితొన దమూలకంద! ముకుండా! _ ప. ౫ 

ప్రందలి లెకికదంఛము 

లందున నామనసు నిల్బ కనవరతము నిన్ 
'జెందించుము నారాయణ! 

కందళితొనంద నుగాలకంద! ముకుందా! - ప. 46 

ఇక దాసుగారు |వాసీన మృత్యుంజయాష్షకము, బాలరామాయణకీర్రన, వేల్పు 
మౌట, మొక్కుబడి, తల్లి విని, వెయి పేర్ష విసకరి మొదలగునవన్నియు భ క్ 

భావభాండాగారము లే. 

దాసుగారి [గంథములలో అచ్చ తెనుగు పలుకుబడి, తర్క-సం|గహముు, 

వ్యాకరణసం| గహము, నవరసతరంగిణి, రుబాయతు, మన్కిమిన్కు, సీమపల్కు 

వహి మొదలగు ననేకవిధాల [(గంథములున్నవి. ఇవి భక్తికి సంబంధించినవి 

కాపు కొని ఆస్తిక సిద్ధాంత మునకు విరుద్ధములై నవి, మాత్రము కాపు, నా స్రికతను 

(పచారముచేయు భావము దాసుగారి నలువదియాట గ్రంథములను కంచు కో కొగడాలకో 

కనినను కన్సడదు. 

దాసుగారి వేషము, భాష, వృత్తి |సవృత్తి .... అవి యివి అననేల? 

సర్వము భగవంతుని నమ్మిన భక్తుని లక్షణానుసారులే. దాసుగారు పొట్టభక్తులు 

త్యాగరాజు సంగీతమును, పోతరాజు సొహిత్యమును. భగవదన్వేషణ కర 

 దీపీకలుగా చేసికొనగా, ఈ హరిదాసరాజు సంగితసాహిత్యముల రెండింటిని రెండు 
నేకమలగా జేసకాని భగవంతుని అన్వేషించిన మహాభ క్రశిఖానుణి, 
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క్రళాణశేళి ;- 

మానవ బుద్ధి పరిధిలో సరి| భమించు సంస్కార] గహములు శండు, 

1, శాస్త్రము, 2 కళ. శాస్త్రము మానవ బుద్ధి సరి|శమకు ఫలితము, కళ మాన 

పునిలో దాగియున్న వాసనలకు (ోతిబింబము, "శాస్త్రము (ప్రయత్న సాధ్యము, కళ 

అపయత్నద త్తము; శాస్త్రము వస్తునిష్టము, కళ వ్యక్తి క్రీనిష్టము, శాస్త్రము సత్య 

దృష్టి పధానము, రభ సాందర్యదృష్టి (ప్రధానము; శాస్త్రము “వ్యుత్చ త్రిక రూపాంత 

రను, కళ _తిభకు (పతిరూసము. 

శాస్త్ర పావీణ్యము (వ్యుత్పత్తి) మిక్కిలి అవసరమైన ఆంశమైనను, కళా 

కౌశలము (|వతిభ) లేనిచో శోభింపదను మాటకు 

అవ్వుత్ప_ ట్రై కృత్ దోప శక్యా సం్యవియశే కావే 

య స్త్వశ క్ష కత స్తస్య రయుటి ల్యే భానతే! "| 
ఆవి అలాల 

అని అలంకారికుల (ప్రమాణము కూడ నున్నది కదా దాసుగారు కూడ. 

నవాజగాన కవితాశాలి దరిన్ శుష్క. 
శా న్ర్రజ్ఞవ లె జుక్క- సొరు మాసి 

అని (పకృతి వరనలో కావలెనని ఆలంకారికులి ఈ కోకారమునకు అనము 
క . mn @ ఏ 

పట్టినారు. 

దాసుగారిని పధానముగా పాణిగహణము చేసిన కళలు సంగీత నాట్యములు. 

సంగీళము ; " . 

ఈ సంగీతకళారహస్య నిధికి నామమా|త్రముగానై నను గురువు అనుస్వాఠమే 
(శూన్యమే) మైనను, ఈ సంగీతకళ అనుస్వార ౩ మగుట (స్వరమును అనుసరించి 

వచ్చుట) దై వకృప. 

ఐదవయేటనే పార్వతీపుళమునంధు రామానుజుల రంగయ్య అను పుసక 

వి(కేత ఆశ్చర్యసడునట్లుగా భాగవతభద్యములు ముంచ్రిలీళ్ల్యపాయముగా చదువుట, 

/ 1. 

1. ధ్వన్యాలోకః య ఉద్యో, విల ల్, 6 కారికల మధ్యగల పరికర శో 

లి, జానకీ శఫథము - పృ, 37. . 
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పదేండ్ల వయసున మాతామహ స్థలమైన వంతరాము |గామములో బొబ్బిలి సంస్థాన 
౧౧ కూ 

వెణికులెన శ్రీ వాసా సాంబయ్యుగా రంతటివారు ద్మిగ్భాంతి చెందునట్లు యథేష్ష 
ర్ల యా య ట 

నాగలయలతో పాడుట, విద్యార్థిదశయం దే సంగీతముతో సరిసర్మగామ | ప్రజలను 

పరవశింసజేయుట, మొదలగునవి పుట్టుకకోడనే దాసుగారికి 'దైవాన్ముగహము వలన 

లాగతాళజ్ల్ఞాన మబ్బినట్లు తెలుపు సాక్ష్యములు. 
ఖా ళ్ | 

' బందరు పట్టణములో తమ [శోతృరంజుకగా[తముతో విరోధులను గెలిచి 

వీజయధ్వజము నాటుట, మద్రాసు, మైసూరు మొదలగు పట్టణములలో సంగీతళ క్రి 

వలన అనేకములైన (పోంసలసు సన్మాన ములను పొందుట, విజయనగరమున 

రేండుతాళములకో పల్లవి పాడుట యందు |పవీణుడై న సుబ్రహ్మణ్య ఆయ్యరు అను 

దాకిణాత్యుడే నిశ్చేష్టుడె తన వీరఘంటాకంకణసు విప్పదీసి ననుస్కరించునట్లుగా 

అ్రయిదుతాళములతో పల్ల ఏపాడి పంచముఖీపర మీర్యర బిరుదముతో [పసిద్ధి చెందుట, 

అనిదంపూర్వుముగ సంగీత సాహిత్యాత్మక మైన అనాధ్యాష్టావధానము సల్పుట, 

ముస్సది యెదు రాగాంగములతో కీర్తనలను [వాస్ జానకీ శపథహరికథ నొక సంగీత 
కళా ఖండముగా నిర్మించుట, తొంబదిరాగములతో రాగనామ నిర్దేశము చేయుచు 

సర్వతాళాత్మక పంచజా తేక తాళముత్రో సస్వరముగ దశవిధరాగనవతికు సుమమంజరి 

యను నొక అపూర్వ దేవీ స్రవమును కూర్చుట్క బుక్కులను న్వరపరిచి దర్వులుగా 

నాం|ధ్రీకరించి అద్భుత గంథమగు మొక్కుబడిని |వాయుట, మొదలగునవి దాసుగారి 

అసామాన్య సంగీతళాస్త్ర వై దుష్యమునకు జోహారు లందుకొను సొక్యములు, 

" ఇక వీరి సర్షన్యగర్జాగంభీరగా తశ క్రికి మాధుర్యమునకు, సంగీతశాస్త్ర 

పాండిత్య వఏీరమునకు పామరులు, పండితులు, [సభువులు వారు వీరననేల? విన్న 

(పతి రసికుడు పరవళింది చేసిన [ప్రశంసలు లెక్కవేసి చెప్పవలెనన్న, వారెన్ని 
సారులు పొడిరో లెక్క వేయుటే. 

మచ్చునకు కొన్ని గగుర్చాటులు _. 

le విన్నామురా పాట-కన్నా మురా నృత్య 

విన్యాసవీచికల విహరించు మధురివులు 

2. పలుకు తేనెలజిల్కు- పద జాని రాణివిర 

కపిత 'వెదవ్యాసు గంభీర వాక్కురా విన్నా 
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శి ఆ నవక ల నృత్య మా నాట్యగతులతోో 

కరఠరగం-చు లాస్యల భరతముని యాజెరా [నిన్నా 

4. సంగీతవిద్యలో చక్రవ_ర్టిని నీవు 

మహతీ విపంచికా మహనీయ రూపమును 1విన్నా 

ధి, శంభో సదమ్ములో అంభోధి యరచెరా 

"కాళ గ జైల మోతే కంఫించ కులగికులు (విన్నా 
గ బి 

6. స _సదశవర్షాలు లిఫ్లలె నడణెరా 

వాగ్గేయకార "కా! (పజ్ఞుధురంధరా! విన్నా 

పురియెకరి ఆనందము _ 

స్వరము నుచ్భృస్థాయి పయికోొని విహారించి 

యంతలో మం[దంబు ననుకరించు 

శె నుండి (క్రిందకు బూసినవో న స్వర 

నుందక యొంతయు నధిగమించు 

పాట బెడుచునుండు భరతవూడు నునుండు 

బహుంరీతి గీ చులం బలకదించచు 

ఆడునో పాశునో యభినయ మందునో 

పె చేయి యగూచు నె వన్నె(గించు 

ఇంతవటకును "బేంజెందు స్టవాండు 

నింక ముందును గల్లంబోం ణెంచినూడ 

వి శ్రీ అ శ్రీలి సూర్యనారాయణమూర్తి రిగారు - నాయెరుక - పూజా పుమ్నముణు 

. 12 
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నతతముండును నిండు బేజము శ్ర నొంది 

ధార్మికుండు నారాయణచాసు జగతీ 

ఇంకొకరి అనుభూతి _ 

చిల పెంెకేట వాలుగ జెర్వునందు 
°n 

విసరగాలజేలి వలయంబు 'లెసంగునట్లు 

పాట నారోపా మవవోపహా వాటవంబు6 

దప్పకుండ ౫ బభాడను దా సొకంజో 

సికులు పరవశించి దాసుగారికి అర్చించిన వీదుదము లివి _ 

లయ బంహ్మ, సంగిత సాహి త్య సార్వభౌముడు, వంచము ఫీసరమేశ రుడు, గాయక 

వెణిక శేఖరుడు, . 

పండితులన్నట్లు “దాసుగారికి నొడలంతయు లయయేి. 

“ఆతడు చేయి, తిప్పిన ముఖాంబుజము స్విరియంగం బేనీనన్ 

మూతివిగించినన్ గనులు మోడ్చినంగాళ్లు కదల్సి మోవపీనన్ 

బాతగజూచినన్ లయ ప్రభావము 'తొంపవమాడుచుండు నా 

జూతకుంజెటి టై పుణ్యమును సల్చెనొః తా లయ(బహ్మ మెంతపన్” 

నాట్య ము: 

నేడు లోకమున నాట్య, నృత్య కబ్దములను ఒకే అర్థమున [పయోగించుట 

జరుగుచున్నది. కాని శాస్త్రదృష్టితో పరిశీలించినపుడు వీని అర్థములు వేరు. ప్రాచీనా 
లంకారశా స్త్ర గంథమైన భరతుని నాట్యశాస్త్రము నందు 'నృత్యో' అను శబ్దమే కన్బ 

డదు, “నృత్త, నాట్య" అను బబ్దములు మా(తమే కన్పడును. 

3. శతావధాని శ్రీ భమిడిపాటి అప్పయ్యశా స్త్రి గారు - నాయెటుక - పూజా 
పుష్పములు-పు॥ లు 26, 27. 

4. ట్రీ ఆదిభట్ట సూర్య ప్రకాశం గారు - పైది - పు, 44 

ర. శ్రీ కట్టా గోపాలముగారు - నాయెటుక_పూజాపుష్పములు - పు- 898 
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“నృ త్ర-నాట్య-నృత్య' సదముల సందంధమును గూర్చి డాక్టరు పోణంగి 

(శ్రీరామ అప్పారావు గారు చేసిన సమన్వయ మిది_ 

“కరణ-అంగహార సంపన్న మైనది నృత్తము. ఇది అగ్థములను బోధించదు. 
కేవలము అవయవ విన్యాసములతో కూడియుండును, నాట్యము నాలుగు విధము 

లగు అభినయములతో కూడియుండును, నృత్తము నందలి అంగ విన్యాసమును, 

నాట్యము నందలి అఖినయమును కలిసినచో 'నృత్య'" మగును, భరతుడే ఈ 

సమ్మేళనము చేసినట్లు కన్సట్టుచున్నది. _ఇట్టిదానికి “నృత్య' మనుపేరు తరువాత్ర 
వాడుకలోనికి వచ్చినది. కాగా నృత్తము మొదట జనించినది. తరువాతిది 

నాట్యము. ఈ రెండింటి సమ్మేళనమే నృత్యము .' 

“తాంచవం నటనం నాట్యం లాస్యం నృత్వం'చ న ళనమ్” 
, ' ౬ జా ' 

అను అమరసింహుని మాటలవరీన అఆకొలమునాటి "కే (కీ. శ, నాలుగవ 

శతాబ్దము) “నాట్య, నృత్య” అనునవి సర్యాయపదములై నవని తెలియుచున్నది. 

భరతుని నాట్యనిర్వచిన మిది _ 

యో యం స్వభావో లోకస్య సుఖదుఃఖసమన్వితః 

సో గాద్యభినయో పేతో నాట్య మిత్యభిదీయ తే” 

భరతుని ఈః నిర్వచనము ప్రకారము, “నొట్య' మనగా _ సుఖదుఃఖములతో 

గూడిన ఈ లోకస్వభావమును అంగాద్యభినయములతో [ప్రయోగించు రూపకము, 

కౌని నేడు “నాట్య” మను పదము “నృత్య” మను నర్గమున వ్యవహారింపబడు 

చున్నది, భరతనాట్యము, కూచిపూడినాట్యము, మొదలగునవి, 

“నాట్యము” అను పదమును |ప్రాచీనుడైన భరతుడు “నటన” అను నర్భమున 
[పయోగింపగా, నేడు “సృత్యము (Dance) అను నర్భమున వ్యవహరింపబడు 

6. నాట్యశాస్ర్రము-డా॥ పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు-పు. 20 

7. అమర కోశము - (పథమకాండము - నాట్యవర్గము 

8. నాట్యశాన్త్రమ్-అధ్యా. 1, శ్లో. 119- సుఖదుఃఖపమన్వితమైన ఈ లోక 

స్వభావము అంగాద్యభీినయోకేత మగుచు “నాట్య మనబడును. 
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చున్నదని పారాంశము. “నాట్యము” అను శబ్దమునకు గల (పాచీనార్థమైన “నటన?” 

అర్వాచీనార్థమైన నః లే ము” రెండును దాసుగారిలో ఉండుట విశేష. 

పా|క్రోదిత మైన నటనలో దాసుగారు అసాధారణ|పజ్జకలవారు. సమకాలీన 

(పసిద్ధనటులకు “సైతము ఆశ్చర్యము కలిగించు నటన వారిది. 

ప్రీపా[తలను ధరించి నటించుటలో మేటి యని (ప్రశంస లందుకొన్న 

శ్రీ స్థానం నరసింహారావుగా రంతటివారే ఒకసారి విజయసగర మందు “బళ్ళారి. 

రాఘవ మెమోరియల్ అసోసియేషను, వారు నిర్వహించిన సభలో దాసుగారి నటనా 

నై పుణ్యమును [సశంసించిన విధము _ 

“(శ్రీ నారాయణదాసు గారు నటకావతంసులు. ఆయనకు ఇతర నటులకు 

చాల భేదం వుంది. మాటవరుసకు నేనే ఉన్నాను అనుకో ౦డి. “జహ్వరీవాయి" 

వేషం వేస్తాను. చీరకట్టి రైకతొడిగి కొప్పుముడిచి కాటుక పెట్టి మొగముసకు 

(మీనములేనిదానికి) కోటా పూస్తాను, ఆశు తొడువులన్నీ ధరిస్తాను. తీరా 

'సేజీసీద కు కు వచ్చి జహ్వారీపాాత 'నధినయిస్తుంశే పెటజారినా సద్దకోటం అలవాటు 

లేక మానివేయగా ఒక |_పేక్షకుడు వెటకారంగా కిటికీ మూసే సేయమ్మా' అంటాడు. 

టకంలో అభినయి స్తున్నది 'స్థానం' అంటారు కాని జహ్వారీచాయి అనే [భమ 

వారికి నూటికి నూరుపాళ్లు కలుగదు. ఇంతచేసినా నేను _సేకకు లకు [భమ కల్లింస 

లేకపోయాను. 

అక శ్రీ) నారాయణదాసు గారికి పెన ఎర్కొాన్న పరికరములేపీ లేవు సరి 

కదా కొాళ్ళస గజ్జెలు, చేతిలో తాళపుచిప్పలు, సింహతలాటపు మురుగులు, మూతికి 

అందమైన మీసలు, లొంగని బిరుసుజుత్తు |క్రొమ్ముడి, దానిపైన పూలదండ, 
గంధంమీన అత్తిన కుంకుమబొట్టూ (పస్ఫుటంగా కనబడుతూ వుంటాయి. అందులో 

ఆడుది అని |భమింపజేసే పరికరా లేవి? అయినప్పటికి ఆయన కథామధ్యలో 

“రుక్మిణి యిలాగ అన్నది” అని బుగ్గమీద వేలు పెట్టుకొని అభినయిస్తే నిజంగా 

రుక్మిణియే ఎదురుగుండా వున్నదా? అనుకుంటాము, మూతిమీద మీసాలు మరిచి 

పోతాము. ఇదీ అయన విశిష్టత. మాకూ ఆయనకు ఎంతదూరమున్నదో గమ 

నార్హము”9 

9. శ్రీ నారాయణదానుగారి జీవితవిశేషాలు - డీ కరా నూర్యనారాయణ- 

నారాయణదాస శతజయంత్యుత్సవ సంచిక-సంస్కృతి సమితి, వీరాల, పు.ని4ని 
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దాసుగారి పా[తోచిత నటనకు 'నానం'” వంటివారు చేసిన ఈ (శంస 
చాలదా? ఇక దాసుగారి నృత్యమును గూర్చి కొంత 

దాసుగారికి పూర్వము, హరికథలలో సమయోచిత మైన అభినయమున్నట్లు 
కన్చడును గాని, నృత్యమున్నట్లు కస్పడదు. హరికథలలో సంగీత సాహిత్యము 
లకో పాటు నృత్యమునకు కూడ (న నంధాన్య మిచ్చినది దాసుగారే, వీరికి పూర్వ 
మున్న కథకులు పాటలమేటులు మాతమే, అందులకే వారి హరికథలు. [శవః 
పర్వములు మా|తమే. దాసుగారు పాటలమేటియే కాదు, అటలమేటికూడ_. 
అందులకే ఈయన హరికథలు పాటలతో [శవఃపర్వములేకాక్క ఆటలతో చొక్తుష్మకతు 
వులుకూడ, అందులకే దాసుగారికి లోకము *“అటపాటలమేటి* అని బిరుద మిచ్చి 
సత్క-రించుట. | 

దాసుగారి నృత్యమున కానందించి రసికులు సేసిన తాళములలో మచ్చున 
కొరటి_ 

“ఒక చరణంపుటండె పునుషోచిత తాండవశై లి చింద వే 

ఇదొక పదనూ పురము లలనోచిత లాస్యవిలాసమాడ స్ 

వొకండవె వాచికాభినయ మొప్పంగ స్మా తలు చెక్కు_దాల్సి నా 

టకగలి యతుగానముల పక్క-గ చేలితి దాస సద్దురూ!* 

“నాట్య కళను కూడ దాసుగారు ఏ గురువు చెంత చిరతలదెబ్బలు తిని నేర్చు 

కొనలేదు. దేవద _త్తమువంటి గ్మాతముతోపాటు. ఈ నాట్యకళ కూడ దైవద త్తే. 

లోకాలోకనము : 

రచన పదునుగా నుండుటకు, సమాజమునకు సమీపముగా నుండుటకు 
రచయితకు తవృనిసరిగా సుండవలసిన లక్షణము లోకజ్ఞత, ఈ లోకజ్జత పూర్వ 
(గంథపఠనము. వలనకన్న, ..లోకపరిశీలనము వలన కలుగునది యెక్కువ. 
సండితులకు 'దేశాటనము' కూడ చాలముఖ్యమని పెద్దలనునది అందులకే... 

10. నాయెజుక-పూజా పుష్పాలు-పు.8ర - శ్రీ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావుగారు 
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నారాయణదాసుగారికి ప్రామాణిక పఠన గంథము, ఆదర్శ గంథము లోకమే, 
వారు తమ పందొమ్మిదవయేట (1888) కళాజీవిగా (హరిదాసుగా) జీవితమును 

(ప్రారంభించినది [గంథములను చదివి నేర్చుకొని కాదు. లోకములో నున్న 

హరిదాసును (కుప్పు స్వామివా యుడు జూచియే. 

రచయిత కే లోకజ్జాన మవసర మైనపు కు, నిత్యము (సజాసమూహము 

ఎదుట మెప్పులను కప్పములుగా గొనవలసిన సభారంజకవిద్యలను గూర్చి చెప్ప 

వలసిన దేమియున్నది? సభారంజక లక్ష్య(పధానములై న విద్యలలో హరికథా గానము 

కూడ చేరును గదా. అందులకే “'హరికథాగానము గొప్ప లాయరు వృత్తివలె 

నెన్నియో (పజ్జలున్నగాని బాగుగా నెరవేరదు'* అని పెద్ద లనుట, న్యాయవాద: 

వృత్తి తి'వలె, అవధానవృత్తి తివలె హరికథా కథనవృత్తి క కండ (పతిదివస [(ససవము, 

వెనుకటి గొప్పలు అప్పుడు పనికిరావు. ఎస్పటికప్పుడే [కొత్త (పతిసర్యాయము 

(ప్రత్యక్షమగు ఈ సంకటపరిస్థితిని గూర్చి శతావధాని శ్రీ చెళ్లపిళ్ల వేంకటళాన్తి 
గారి స్వానుభవాత్మకములె న పలుకులిట స్మరణీయములు _ 

-వేసీతినో? యొవంజెటులస! వేయ నెవేదొ? శతావధాన మం 

ఖా! సకలేశ్వరీ! గతమునందరు నమ్మరు; నేయజెటో రసా 

భాసముగాక యుండంగం గృపన్లను, మెప్పటికప్పుడే యిటుల్ 

దోసిలియొగ్గు నీతండని తోంచి త్యజిం చెదవేమొ న్రాంక్రరీ!? 

ఇక అరువది సంవత్సరాలు వేల సభలలో చెప్పిన కథలనే చేప్పియు లక్షలాది 

[పజలను అనందడోలికలలో నూపి, రససా్యమాజ్య పొరులుగా మలిచిన కథక 
చ్మకవర్హియైన దాసుగారి లోకజ్జతను తూచుట వారిని అవమానము చేయ చూచుళకే, 

వారికథలు సదస్సునుబట్టి కొ త్త్మకొ త్త అవతారము లె శ్తెడివి, కొన్ని 
హ్యాకరణాది 4 శాస్త్రచర్చావేదిక లు, కొన్ని పాట “కచేరీలు, కొన్ని సాహిత్య 

సభలు .... అవి యివి యననేల? వారి (ప్రతికథ సభిభిరుచికి సాతొత్కరంచిన 

1. నారాయణదాస డేవితచరి త్రము- (శీ మరువాడ వేంకటచయనులు గారు... 

= పు. 87 

Seeesuneanen 

my 

2, శతావథానసారము , పు. 189 
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శసదేవత. వారి హరికథలలో కథ. నిమి త్రమా|తము, సభారంజకత్వము అస 

మ త్తసూ తము, అందువలననే వారి బహుముఖ|ప్రజ్ఞ కథన నిష్టమెనంతగా కథా 

నిషము కాదు, కనుక సంగీతనాట్యముల వలెనే దాసుగారు కథన సమయమున 

(పదర్శించిన లోకజ్జతా [పభుత్వమును కొలుచుటకు అవకాశము తక్కువ, ఇక 

కొలుచుటకు ఇప్పుడున్న ఆధారములు వారి శక్తిలో ఏకదేశలేశములైన వారి 

[గంథములే, 

దాసుగారి లోకజ్జత వారి రచనలందు అద్యంతము అల్లుకొ నియున్న వల్లరియే. 

ది|క్రదర్శనముగా రెండు ఉదాహరణములు :- . + 

1. కొండొకచో లుబ్బుని ధనంబువళే ని స్పృయోజనంబులగు నూసర మేం 

బుల మేండుకొనియు, కొండొకచో (వత భమ మొగముకరణి వె ల్లిపడియు, 

కొండొకచో మాజుమనుపు తెన్నున సందడి తగ్గియ, కొండొకచో బ్రహ్మ సమా 

జంబు జాడ ద్విజకుల బాహ్యుంబయి,. కొండొకచో పాశ్చాత్య విద్యా " పాఠశాలలం 

బోలి [దవ్యమూలైక గమ్యంబై, కొండొకచో |గామ్యభాషాకావ్యంబు కైవడి 

సీచజన[పియంటై, కొండొకచో కూరళూపతి. క్రతువుల గరిమ [వభూత బలి 

(పియంబై, కొండొకచో తురుష్కపురంబు చొప్పున మద్యగంధబహుళంబె, కొం 

డొకచో నాధునిక చాతుర్వర్హ్యంబు పొలుపున సంకీళ్ణంబై పరవళంభై దుర్వి నీతం బై 

కొండొకచో నవనాగరక జీవనంబు సొఎగున కాంచన (ప్రధానైక గౌరవంబై నిరర్థ 

కంబై దుష్పథంబై, కొండొకచో బాలికన్ జెట్టవట్టిన ముసలిచాయ నిర్హజ్జ్ఞందై కర్క 

శంబె, కొండొకచో కన్యాశుల్యుము మాదిరి ఏ పకృతంబె. కొండోకఛో కాపురుష 

గణంబుభాతి ననుదారువై, కొండొకచో దాల్యవివాహవిధమున మన్మథదూరంబై 

్రయాననిజ్ఞంబె , కొండొకచో పాషండసంరక్ష ణంబునం బెరగిన యార్యకుమారుని 

గమనిక కులధర్మశూన్యంబై వెలయు ఘోరాటవిీ . 

“ఘోరాటవీవర్లన వంకతో ఇందు దై టపడినది దాసుగారి లోకజ్జతయే, 

2. సోదెలు, పుక్కిటి పురాణములు, మెట్ట వేదాంతములు, పౌరోహిత్యము 

జ్యోతిషము, వె ద్యము కొందరికి పుణ్య వశమున ధనార్జరిమునకు దోడ్చడుచున్నవి, 

8, యథార్ధరామాయణము -పు.67. 
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సింహా (ది యప్పడనై యుంటిని జూడుమి, నల్హబండనై యుంటని జూడుమీ నరుడా" 

యిట్లు కొప్పు విరిటోసి తలనాడించుచు దేవతలా వేశించినట్లు సోదెలు చెస్పువారికి దప్పి 

తీర నోట బాలు బటోయుచు గుగ్గిలపు పొగ సేయుచు నొడల జందనము రాయుచు 

సండ్లారగింప జేయుచు |బశ్ననులు నేసి యుత్తరములు వినుచు దక్షిణ బెట్టువారును, 
“ఆంజనేయుడు సంజీవన పర్వతమును దెచ్చుచుండగా భరతుడొక కోలతో గొ"బ్లెనపుడు 

కొండకో గూడ హనుమానుడు రామనామోచ్చారణము సేయుచు నేలగూలగా జూచి 
భరతుడు తన కరస్పర్శన మాత్రమున హనుమంతుని మూర్చదేర్చి యొకబాణాాగ 

మున గొండతో గూడ నాంజనేయులనునిచి యా బాణమును రాముని చెంత నెగిచ 

ననగా సంతోషించి పురాణములు చెప్పువారికి సత్కారము సేయువారును, “జగత్తు 

కల్లి నేనెవరు సీ వెవరు అంతయు [(బహ్మయే” యినెడు మెట్ట "వేదాంతి కాపూట 

బ త్రెమొసగువారు, “నేకు మీ యమ్మ గారి తద్దిన ముల్లి బచ్చల కాడ వంకాయ 

మొదలగు కూరలు పనికిరావు మీ తల్లి వైతరణీనది దాటుటకు గోదానము చేయక 

తీరద”ని పెక్కురకములగు కర్మముల జేయించు పురోహితులకు ధనధాన్యము 
లిచ్చి యాదరించు వారు, నేడమావాస్య సూర్య్యగహణ పుణ కాలము నేడు పద 

మూడింట వర్ణ్యము, గొల్లవాని చేత నున్నది కుంచ మీ యేడు పంటలకు లోపము 
లేదు పగలు సూర్యుడు కాన్చించును, రాతి చుక్కలు కనబడును. సీకు [గహ 

చారము బాగున్నది. రాహువు ముందు శని చుట్ట కాల్చుచు దూర్చు మొగముగా 

గూర్చున్నందున దేశారిష్టము కలుగు నని చెప్పు జ్యోతిష్కునకు .డబ్బిచ్చువారు, 
“ఈ యౌషధము కనక "సుందరి శుద్ధిచేసిన రప విష గంధకములతో తయారై నది, 
'యేడు మ్యాతలు మూడు పూటలు సరీగా తూచి పుచ్చుకొన్నచో మీ యామ వాత 
ముపశమించును రోగి చేయి చూచినాను. మీ రెందరేమో భయపడుచున్నారు గాని 
నాశేంత మా[త్రమును భయములే” దనుచు వ్యాధి కుదిరనచో తన |ప్రజ్ఞయనియు 
లేనిచో నపథ్యదోషముకాని దైవముకాని కారణంబనియు పల్కు భిషక్కూలకు 

సొమ్మిచ్చువారును సర్వదేశమలలో కలరు. 

ఈ యుదాహరజములు దాసుగారి లోకాలోకన లోకమునకు చిత్రపటము 

మాత మె 

4. నా యెరుక పు॥ లు 208, 204 
5. దాసుగారి లోకజ్జతకు నిదర్సనములు “సాహిత్రీ కోణములు" అను శీర్షికలో 

కోకొల్బలు, 
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చమత్కార చారుత్వము : 

సహృదయుని అకట్టు కొను సాధనములలో చమత్కారము చాల ముఖ్య 

మెనది ఈ “చమత్కారము” ను హాస్యమునకు పర్యాయ పదముగా [పయోగించు 

చుదుంరు. అది పొరపాటు, (పతి హాస్యో క్రి చమత్కారజనక మగును కాని 

(పతి చమతాా-రో క్తి హాస్యజనకము కాదు. హాస్యము శాస్త్రవాసన లేని సామాన్యు 
నకు గూడ నందుబాటులో నుండు నంళము. కాని చమత్కార మట్లుకాదు అది యే 
శాస్త్ర సం్యపదాయము తోడనో ముడిపడి యున్నచో, ఆ శాస్త్ర [ప్రవేశము లేనివానికి 
కొరకరాని కొయ్య యగును. అంతేకాదు, చమత్కారము హాస్యరసము తోడనే 
కొక ఎ ర సంబంధమైనను గల్లియుండవచ్చును, 

ఉదాహరణమునకు _ 

పల మువంక (బవ రించె సీర్విశే 
౧౧ 0 . 

హ్యము జూడంజను విశేషణముభంగి 

అడవి కార్చిచ్చుల కాదేశమై కొండ 

వరదయాగమమయ్యెం చెరువులకును ... 

అల (పకృత్మిపత్యయము లబ్టు లన్యాన్య 

మెడయ శేళ్లం గాల్వ లేకమయ్యె . 

కర్మబావ్యపయోగంబులం దప్పని 

యాత్మ నేపదమట్టు లల రెకప్ప 

వడి నలాకిక విగహవాక్యము వెం. 

గోకిల రవ పమోగంబులేక 
యుండె . 

పల్ల వతబహ్మునీహి సంపటలమగుచు€ 

(బబలి వ్యాకరణమువ లె వాన వెలిసో, 

1. జానకీశపథము - పు. 59 
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వె యాకరణఖసూచి యగు పాఠకుడు కేవల శబ్దార్థ జానముచే ఈ పద్యములో 

కవి సూచించిన చమత్కారము నందుకొనలేడు. దీనిలోని చమత్కారము వ్యాకరణ 

శాస్త్ర సవేశమున్న పాఠకున కే అర్థమగును, 

అంతమా[తమున సాహిత్యములోని (పతి చమత్కారము శాస్త్రపాండిత్య 

[పభావితమై యుండునని అర్థముకాదు. శాస్త్రవాసనరూడలేని చమత్కారముండ 

వచ్చును. ఉదాహరణమునకు - 

“మొనలి చేం బట్టువడీ నీట మునిగియున్న 

గజముసు సుదర్శనంబునంగాచు సరి 

మోహమునంబట్టువడి ఛవమున మునుంగు 

_మనలంగాడ సుదర్శనముననె కాయి 

ఈ పద్యాములోని చమత్క్మారమును" గహించుటకు “సుదర్శనము, సు_ 

దర్శనము” అని విడదీసికొనగలుగు సాహిత్యసరిశానమున్న చాలును. 

ఈ రండు ఉదాహరణము లందలి చమత్క్యారసులకు హాస్యముతో నెటి 

సంబంధములేదు కదా, 

ఇక దాసుగారి చమత్కార నర్హకికి |ప్రదర్శనావకాశము కలిగిన రంగస్థల 
నములు మూడు, 1. (గంథస్థలములు, శ, చాటువులు, శీ, సంభాషణములు, 

(గంథస్థములు : 

కోరికల కడ్డుతగి'లెడు వారిలోన 

గొప్పవాండవుగాన నిన్షాల్వ వలె 

అడ్డుదగి లెడువా€ డెక్కుడై న యప్పు 

జేడుకొన. “జేమిచేయుదు? విఘ్ననాఖీ 

. వీ. గజేరద్రమోక్షణము - పు. 8 

ప్, గజేంద్రమోక్షణము పు, ని 
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శుభకార్యారంభమున వి ఘ్నోపళాంతికై గణనాథారాధనము సం|పడాయము, 
ఇక్కడ దాసుగారు కూడ అ సం|పదాయదృష్టిక్ కోడనే (గంథారంభమున విఘ్నేశ్వ 

రుని (పార్టించినారు. కౌని ఈ (_ప్రార్జించుటలో నొక చమకత్కారమున్నది. “కోరిక 

లకు అడ్డువచ్చెడివాడే గొప్పయైనపుడు, వేడుకొనక ఏమిచేయుదును? అనునది 
దెప్పుచు (పార్థించుట చిన్న చమత్కారము, 

యథార్థరామాయణ హరికథను దాసుగారు వారి ధర్మపత్ని యెన నరసమ్మ 

గారికి అంకితమిచ్చుచుు ఆమెనామమును శ్లోకములో చమత్కారముగా చొప్పించినారు. 

రసనా నరసమ్మ ఇచ్చతి త్వదధర సుధయా వినా (వియే 

“ఓ (పిమౌాః నీ ఆధకసుధకప్ప నా నాలుక మరియొక ఠసమును కోరదు" 
అని తాత్పర్యము, ఈ అర్థములో చెప్పినదానిలోని “రసనానరసమ్మ ఇచ్చతి' అను 

పదముల కూర్చు ఒక చమళ్కారము, న రసం మే ము ఇచ్చతి అను సామాన్యార్థము 

కల పదముల కూర్పులో “నరసమ్మ” అని వారి భార్యా నామము కూర్చుట ఇచటి 
చమత్కారము, 

గజేంయ్యద మోక్షణ కథలో గజేం(దుడు ఆర్తితో భగవంతుని. (పార్టించి 

(ప్రార్థించి, విసువుపుట్టి నిందించుట గజేం|దునకు పోతనగారు నేర్చిన విద్య, ఆ 
మార్గముననే పేయాబీంచుచు దాసుగారు గజేంద్ర 'మోక్షణ హరికథలో చేసిన ఒక 

చమత్కారము లు 

దేశి.ఆటచాపు : 

స! ఏమిటికింక రావీ వెందున 'జాగినావు? 

అ। ప! సీమము చేసీనావా? "నేరము లెంచిసావా? దీ 

1. ఆపద తటస్థించెనా! యప్పుల మునిగిపోతివా? . 

పీపునం గొండపడెనా? వెతల నొంటరినై,తివా? _. [వ 

4, యథార్ధ్థరామాయణము - సామ్రాజ్యసిద్ధివిభాగ ప్రారంభము - వు, శీశికీ 
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ఫలి , బలుకంబమున గట్టిరా! బల్నికై యొప ఎగించిరా? 

అల నిజ జనకుంజంపీరా? యాలినిం జెరగొనిరా? 

కలును (దావినావా? పలల నవవూనించిరా? 
na) ౧౧ 

ళు చేతులు లేవా? కళ్ళెము నోటనిడిరా? వ్ 

ఏ,  దూవణజేనీతినని దోషములెంచకు స్వామా 

పోషణ జేసీనగాని నీకవె పదివేషములవు పోని 1వ 

4. ఎంతనియో ర్హు నీ బాధ చింతలు తీర్పరాదా? 

... సుంతయు దయలేదా? పంతమాయెనా నామోంద?! 1వ 

ర, విజయనగరపాలా! వతలను బొపవేల? 

విజిత దుష్టశీలా! వేణుగోపాల బలీ 1 ఏ 

మకరిబాధ తట్టుకొ న గ ర్రీలేక కరీం్యదుడు దూషణ [పారంభించినాడు. “ఇంత 

చేఠకానివాండవా?” అని అవతారములలో తటస్థించిన కొన్ని ఆపదలను గుర్తుకు 
తెచ్చినాడు. _ “ఏమిటి _కింకరావు? ఎందున డాగినావు?” అని “ఇప్పుడు మరల 

అపదలపాలె లై నావాః' యని సామాన్య బాధలను అడిగినట్లు అడుగుచు వ్యంగ్యముగా 

దశావతార “విశేషములను న్స రింప జేసినాడు, ఇట్లు స్ఫురింప జేయుట ఇకుడ గల 

చమత్కారము. 

సారంగధర నాటకములో _ సారంగధరుడు, సుబుద్ధి, గిలిగింత వారి. 

పావురములను ఎగుర వేయ, సారంధరుని పావురము. చిత్రాంగి" మేడపై [వాలిన 

సందర్భములో ఆ మువ్వురి సంభాషణము _ 

సారం: నే స్తమా। యా పావురమును దీసికొని వచ్చుటకీ నప్పు ంసకలింగమును 
: బంపింతమా? 

5. 1 గజేంద్రమోక్షణము - పు॥ లు 22- 24 
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తాము చదుపుకొన్నవారు కదా? ఓరీ! యేలింగము? 
గ్ర 

wn 
అ 

సుబు ౩ ఓరీ కకోసి యనవలెనాః 
i " 

ఇద్దరి కద్దరే, ఇదేనా మీరు చదివిన వ్యాకరణము? ఓరీ యోసులకు గిలి 5 

మధ్యగా నన్ను! బిలిచినంచప్ప నేంబలుకనే సలుకను, 

సారం * ఇక నవ్వులు వాలింది మాపి పినళల్లి య 

గిలి : మాపిన శి : (ప! లు' 10,20) 
ఛి 

న 

ర ఛిన్న సంభాషణమున. గిభిగింతచే జత దాసు గారు ఆండ్ ) గిలిధింఛలు పెట్టించి 

నారు. నపుంసకలింగమును ఎట్లు సంబో ధింనవలెను? అన్నది ఒక ప్యాకరణ చమ 

కారము, “మా పినతళ్లి' ఆనుదానిని 'మాపిన ళల్లి” అని మార్చి సలికినది 

ఇంకొక చమత్కారము, | 

సారంగధర నాటకములో మరియొక చమ వత్కారము _ - గిలిగింత చిత్రాంగి 

మేడ చెంతనుండి పాపురమును తేకండగ రాగా సాఠరంగధరుడు తన పావురమును 

గూర్చి ఆకుగగా, గిలిగేంత చెప్పిన చ్మిక్రాంగీ సందేళాత్మక సమాధానము . ~- 

గిలి =: అయ్యాః పాపురమా? మీ పిసతల్చి గారు తల్లి యొ సక గొడుకు వచ్చుట 

"కేమి యభ్యంతచము? (వతములోనున్న నా యొద్దకి ( బేడి సంపనేలా? 

యని దెలుస సెలవిచ్చినారు. అ. పావురముం బట్టించి వారియొద్ద'నే 

యుంచుకొన్నారు, (పు, 82) 

శః వాక్యఘులలోని “అభ్యంతర మేమి? [వతములో నున్న నా యొద్దథ.. 

వేగి నంపనేల?" ఆను మాటలోని అర్థాంత రము చమత్కార జనక్షము, 

సారంగధర  నాటకముళతో నింకొక చమత్కా రు సాశంగరరుడు 

పావురము కొరకై చితాంగి చెంత'కేగి నమస్కటర్వింప్క చ్యిత్రాంగి తన (ప్రణయోసని 

షత్సాండిత్య (ప్రదర్శన నము చేసిన ఘృట్టముం 

సారం: అమ్మాః మా తండ్రిగారు వేటకు పేంచేయునప్పుడు మర్శి|తీతో+ గొన్ని 

రాచకార్యములను6 గూర్చి నన్ను మాట్లాడుమని "సెలనిద్చినారు. (పొద్దు 
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పోవుచున్నది. గనుక నేంటోవలిను. కటాక్షించి బిడ్లనికి 'సెలవిప్పించ 

గోరెదను. 

చిత్రా = నిన్ను€ గటాక్ంచి. యెవశే విడువంగలదు? సడల 7 నావల . రాచకార్య 

థి 
కటాక్షము" అను శబ్దమును సారంగథరుకు 'కృహావీకణము" 'అను అహ 

ములో + గ్రయోగింవ, చిశాంగి అ “కటాక్ష కస్దమునే. త్ డకంటి చ కామి "అను అర్ధ 

ములో రు పయోగ్యించినిద. అచ్తే సారంగధ రం స'్రరాబకా ర్యయులన లస, చిత్రాంగి వల 

రాకార వ్యాను ములని వల సేసిన ది, వలరాచకార్యములన కంళుని గంతులని సంగీత్ర 

క 
క్క తేకల్యాణ 4 పోరవక్రలో జే. హైందళ ్యనరసము చేయుచు. రుక్మిణ్ 

nr 

వయసు చెప్పినవిధ మొక చమత్కారము - 

yey ఖ్ 

కాయజుకటారి కలికి, 'మిటారి జ్ 

.హాయిర్ నెమ్మ్మోముతీన న నోరూ శ్రయుర ర చందుగుసౌగు' నా 

రొయణదా? వ్ర నుత్తివిారు వయసు 
ముష్టగార ఫ్రం? ' 

వ. ee , pare Wn 

| 

సుద్దులుకా రు వయసు" అని, భ్. అర్థము. . సన్నె ందుసం వళ్ళర దులవయన 

అనీ: మరియొక అర్థము, దుగ- రెండు, షల - ముద్దుగ (42 కారీ), 

ముద్దుగ 4 ఆరు (8 -_కీ 12) 
WN 

ఖో 

శ్రీ హారిక భామృత హరికథ సంస్కృత భాషలో. వాసిన న హరికథ, దీనిలో 

(| 

తేణ్రగుళంద్ర సంబంధ పైని ససమును (యతిప్రాసలకో, ఎర్తుగీత స తకోసహా) (వాసినారు. 

sp? wrt గీ 
_ పాహిపస పనన న్నా దయ్యూక భాస స 
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ఫదా విలోల "తాషతయోనూ శ్ర స 

త్రీ న. విశాల సదా. ర పాల 
రా sew క ౦. జ. 

భన పాతక, (తాసు సుఖ వాస శ. తేక రుల వాస 1 

శ్చీత వేద నిశ్వాస చిద్విలాస 

భవ్య నుతి పాత్ర పతిత పావన చరిత 

భక్త మస్టార వ పవ'నిసర 

స్వం జగన్నా థ సం శిత హృద్విబోధ, 4 పుం IT 

అట్లు సంస్కృత చృందమునకు సంబంధము లేని నియన ఏయు లకో శ సంస్కృత 

భాషలో వ్రాయుట ఒక చమత్కారము, 

సావి శ్రీచరి|త హరికథలో అలంక
ారముల పేరుల వచ్చునట్లుగా సత్య

వంతుని 

సొందఠర్యవర్టన చేసినారు. . 
| 4 

కందున్న వున్న నుచందుకుం నావంటి. 

"మూ వీని మోమున కుపమ యేది? 

అబ్బముల్యాడు నంటన్న సిక్క_-ందోీయి 

కగు నిచ్చట నివ్రర్శనాతిశ యము?" 

వన్దుతొండమ్ము లిన్సీవంకలన వీని  " 
లు . 

సొ _స్తమ్ములకు కును చృష్టైరమన్నా! 

'_ మళీ యనంగుంజగు మని శీత నితడు ee | 

నకీయరో! % సుం-తెన సమ మెట్లకి a 
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సహాజ సట్టణసాందర్య 
శాల్సికే న 

సతతదోపాధిక 
పరూపయుతోన 

చన 

వాన! యెందు కలంకార శాస్త్ర గరిమ 

యింక సీయందకాని వర్ణి ంచు'మ్ళై! పు-లు 18,19 

శః పద్యమునందు “ఉసమ్మ నిదర్శనము, దృష్టాంతము, సమము” ఆని 

అరా లంకారనామము౨ను కూర్చుట ఒక చనుత్కారము. 
గ్ 

చక సావిత్రీ శ చరి[తమునండే దాసుగారు జ్స్న హరియొక చత్వారమ
ు 

[పతికీర్త చివరలో, అ క్ర ర్త పాడవలసిన శాగవానముసు చొప్పించి 

మచ్చునకు జక ఉదాషారణము ల 

ప॥ పీలీచీన పలుకో విచే నులుక = లలి" 

తలి సంజరపుంజిలుక 
"a 

అ పలుమనువాగా-నే నిను నమ లేదా! 

సోలించు సీ చాన గాడా మర్యాదా ప 

pan మానస రాలీ పంతలవరాశ్ 1పి పు. శీలి 

ఇక్కడ 'కురతలవరా?ి' అను రాగ నామమును కథాసుగుణ సంబోధన 

ముగా మార్చి చొప్పించుట చమళ్కారము, 

శోటుపులు : కథొనూో, తము ఏ మాత్రము లేక డగనే రసి“ వరుని కొట్టి నళ 

పరచు  కోసగల శ కకలది చాటువు, శః రసికజస మనో రంజకశ రీ కియీ 

చాటువు అనే పీరు. తెచ్చినర. దాసుగారు చెప్పిన వందల 'బాదుపులిలో 

కా సిం 
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పిఠాపురముపై చెస్పిన జక చతుర్భాషా సీసము - 
dee 

భరో కుక్కు- కుశ్వర మా
ధవాలయా 

భ్యాం నభాశ్సుంప
ి సౌధాంతళీణీ 

సానిల్వ మోపు పజహాలా"బ్నమూ- *న వీ 

కహ స్తు నాసిర
ి పీ కసకసా 

గావ్రమార్యార
ాస్టా జా ఐ పో పడ

 

చారిటటి కాల్. స్లెజ
ంట్లు కెవి 

చదుపులపుట్టిల్లు చల్ల 
గాలి న్వెద 

జల్హు[బాగ డ్లల్వే
ల్ల లాల్లు 

నుటిపంటల కుంకి కలి శ్ర “మడలంకి 

జస్ట్థజు ానీ నొడావరీ యాస! న్సీజా 

మర్ణ ఫ్ర పదవా ప్టపాల్. మిట్ట నాన 

పీకకాపుర మస్తీ (ప్రవిస్టవమిపో 

తెనుగు ఛందమున నాల్గు భాషలలో (వాయ | దీసలోని చమత్కారము, ఇసు 

సంస్కృత పొరసీకాంగే గేయాం[ప పిషతో కొకినోడీ పే చెప్పిన ఇంకొక ప ద్యము_ 

శాకీనాడ నద
్వితరణ ణం శ్య

ావీనా స్తీ 3 

నహి చర్ కాక్న్లొడ్
డ అస్నా"' పరస్త్

హ 

ననన. 

8. మేలుబంతి - పు 97 - ఇది (వ్రాసినలేది 1081. 

గ దాసుగారి వళివా తతో నేను సంప్రాదించిన ఈ + పద్యమును అనుబంధ 
ముగా నిచ్చితిని. ఇది వ్రాసినది 1985 తో... =. 
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దాసుగారు అంగ పదములను కళిపి కృతులు (వాయుచుందురు, ఇది వారి 

సరదా, ఒక్క ఉదాహరణము మ 

చోడవరము “డిస్టిక్ట మునసబు' గారైన శీ బుత్లా రాజలింగళాస్త్రిగారి పె 
మ్ 

చెప్పిన స దర్భమునందలిది _ - . 
ణి /| 

స। సర్వెల్ళే శ్వస్పిరాజలింగ శర్వాణ్మిపియ పాదజలజాతభ ఎంగ 
ఇలా! 1. “స ర్వెల్ళ ర్వల్వ మలాంతరంగ సద్వదాజ క. 

౨ లాంగ్ వ్ లాంగ్న వ్ _లహ్ధాచ్భవర్డ అం గ్రయాంధ్రవిద్యాపరిప్ప ఏ ఇగ్ర 
(౧౧ ం 

ch పు 

ల్, సర్వెలే ఇ శ్వల్మీకా_ _వీళంగ-గర్వితకామాంధకారపతంగ! 

దీనిలో ఫిర్వెల్, లాంగి వ ' బి. రాజలింగి అను అంగ భాషాపదయు ne | ౧ 
యుండుట చనుతా గ్రారము.. 

3 క మశకమును మాధవునిగా మార్చిన ఒక మాటల మాయ ; 

చక(భమణకర త్వా త్కు-దృష్టిభిర్టూరం వర
్ట్యనానత్వాగ. 

రి 1. గార ల వసం 

(నుత్య _వఫెలనత్వాత్.. మశక!
 "లె ప్ప మేన వ ధవం మ న్" 

చక్ర భమణకత్వము,. కుదృష్టి, (సత్యం వేలనఘు” అను పనసులలో 
గల రెండవ అ్థముతో, . దోమను విష్ణువుగా చెప్పుట ఇందలి చమక్కారము. 

ag 

బందరు పట్టణములో దాసుగారు సంళులుగారి మేడపై సంగీత సాహిళి gid 
లతో అసాధ్యాష్టావధానము చేయగా, దాసుగారి" వతిసకులలో ఒక్ రైన శ) నాదెండ్ల 
పురుషో త్రమశాన్రీగారు ' “బుధవిదేయిని' వతికలో దాసుగారి. అవధిసనును 

న్నపనులగుంప్ప" అని! తేలికగా. వాసిర్లి దానికి. దాసుగారు కోవముతో నొళ We 

చాటువును చెప్పిరి, ఈ చాటువును విని (శ్రీ చెళ్ల గ్ల పిళ్ళ చేంకటశాస్ర్రీగారి యంతటి 
వౌ ముచ్చటపడి కంఠస్థముచ సిరి, అంత ఆకర్ష అక _క్రీగల అ  చాటువిది... 

8, మేలుబంతి - పుం. కని. సంకల త 
Goer 

శీర్షికలో వాయ్ జరిగినది, =... =. 



రథ 

+ టీ న ఖ్ సో ; 

ఇ రాజమం|డిపె ఒకసారి చెప్పిస చాటుపు . 
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అలి మరుల కొ'యె అ త్త సి. పాలాయె 

శతి నీర కాయ గీతి స సదయు 

ఉ తముంవీ పు *ససికే. శ్రమం 
wa, టొ 

a 

ర పవ్యమున పుఠుషో చో ముద్ర స విస్థుపునః మ నాదిండ్ల 

న్వ్యయమగునట్లు అర్హన యముండుట “చనుత్యారను. 

a4) 

“లఅనునా _శ్వ్వేంబుపస్థలమవా త్తం ౦బు ని 
Lo య అలల! 

యు అద్ర "నీ 2. క్ల ముయూార' నతు 

జల మహ తంబు అంజలమహా _ల్వేంబు ట్ర్ 
WN 

coo 'నేకాని యూర నీదు 

'వలమహా' త్తం టు దోమల .మహ_్గెంసు క్స్ 

Cn Tek జు 
ప్త తం. గై గ్ shy | టి 

జీ 

ల Why నో మ య Ou 

CRT అదన AE ug, మేం | 

Cory w | * Wo Wi | agar 

ల _ ఉపసల; నుల దోమలి అను వదనుణరో 
గ్గ 

సతి) చెప్పుట ఇందలి చమత్కారము, | 

iN 

దాసుగారు చాటుపుగా చెప్పిన ఒక్ అద్వితీయ మెన ద్విపద 
కల ఖు 

' tt "జ 

ఎదిగి స్మ య. . bn ర కళ్ళి 
వ న... : 

11 

పదునుకొలండ 3 గ wey ఇృసుపాడి" గ 

1 

ఖత శ హా. 
Gr జీ | 

wr 

i [| 
4% ఓ, ఈ 

ted ral తీ 

[8 

10 శ్రీ మనాడాదిభట్ట నారాయణదాస: జీవిత చ రిక ముం 1 

శబోయనులుగారు = పు, రమే, rn " 

శ బొటుషును నేను సేకరింవితిని, మో hE ahh Ca ఓ ఖీ ఫు we tli. 

12, 

& J 

మేలుబంతి - పు: 14t | 
4 ' 

wh re 
saa ty ayn fh జట్! 

f ae hh, te a 

ట్ i bod eat Wh wr, 
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ఈ ద్విప పదలో - “నాకు ఓడిపోయి (సతినతములో చేరుట ఎట్లు సాధ్యపడును 

ఆనుసది ఏ సామాన్యార్థ్ము. “నాకోడ్తి (కోడిపుంజు) ఎదుటివారిని చేరునా" అనునది 

విశేషా ర్ు, రెండవసాదముతో “సన యము వచ్చినకోలది నా నొ వాలు చూప్ప వాడి" 

అనునది సామా న్యార్ధము, "సూరినకొలది ఆ వాలు (క్తి త్రి) వాడి (వాదర్శ' అనియు, 

నూరిన కొలది ఆవాలు (ఆవగింజిలు) ఘాటు ఎక్కువని అనియు నిశేషార్థములు, 

న యుసడదొయి (ద్వి; ఫ్ర) ఎంత గొస్సదన్న దాసుగానే, ఇటువంటి ద్విపదసు 
౧ 

(వాసిసవా. “న సవ హక్వరీదాటేవన 

రః యగ్లుదోయిలా గింకొక్క- దాని 

జీయయాలిన మాని"సీ నల్వసాని' 

అని సందెముగా (వ్రాసినారు ఇట్లు మామూలు మాటలతో ఆెండు అర్థాలు 

వచ్చునట్లుగా, పైగా అంత్య ప్రానమరో అలంకరించుట ఇందలి చమత్కారము, 

ఓకసారి దాసుగారు కీవార్తాణియొద్ద రుక్మి జిక ల్యాణకథను చెప్పుచు, సందర్భో 

చితముగా 'రాధారుక్ష్మిణుల సంవాదము”, ల్లిను కీర్తన ల్లశుఫుగా చెప్పిరి, 

రాధ ఏ: నిరమిరబరాడ్కు-ల నా సోమీకీన్ దిష్టి పట్ట 

హాొరిదరి 'సేనున్నయప్పు జతివ నీ పప్పుడక" బం 

కుక్షి ఏ పరనుపురుషుంజూడకున్న వారి కన్ను ఇందు. 

అరయ/గ టేపుని పెండ్లికి నక్క! యందరు పెద్దల 1పర 

చక్కని చిన్నథ్యానవని చాల్ల విజ్ఞవీగశే 

నక్కయని నన్ వెక్కిరించి తక్కు.లాయకి నిక్క. pa" కష యర 

రుక్మ ఏ. మిక్కిలి హరిభ_క్టిలేని కేనిసాగసులెందు'కే 

3 Er 

అక్క-వై తివమ్మవే న నందుశే చేమందు"ో పర 

రాధ ఏ కడు గయ్యాళిగంప్త గడుసువ ాట్లలాత శే, 

నరినడి నీకును నాకును సంబంధమే ట్టలే విత 

రుగరొ ఏ. వడిగ మేనల్లు న_త్తవలచి ముద్దరాలగనొ 

కడలియువ్వు సడవియుసిరకాయ ఛందమాయెనే [పర 
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wey 

చురమిోారీ వీ పిన్న పెద్ద "ఇర త్మ్యు ముసంగ"వే 

కారు రావచాన! “కంపశాయలిపు శు లిందువీ -_ ॥మిర 

a శ 

పూస గి లి బాగాన “మీర మూ రయుచితమేు 
శ్ శ గుళ్ళ 

సొరాయ ణదాసుల కెన్న నును భయ ముకల్లదే'ి [పర 

శ సవతుల య్యగగం దంపయు సున్నది & కిచమత్కా రమే కదా, ఈ 
week) 

w/w 4 టే ఖీ at Wa yy wre గ ళ్ళ ణి న 1 జీ టీల 4 ళో జో ట్లో 

చనుత్కారసం భాషణ ఘట్టనుతో స్యాకరణనుర్యాద సనుసగించీి అర్చ..నేక, 

సతి అను దూపయిలను గూర్చుట మిక్కిలి సందర్శ్భోచితము,. 

ఆ కాలమున పొగు మహాలక్ష్మీ యనెడి వేళ్యాంగస యుండెడిది. అ రూపా 

జీవ యింట పలుపురు సంగీకోజ్ఞాలు చేరి భంగు సేవించుచు, ఆ “నిషా” శో వారివారి 

రొళలములను (పదర్శిం చుచుం టెడిబారు, దాసుగారు నాడ అ యింటికి వెడలి భంగు 

ృవించుచుంచెడి వారు. ఒకసొరి భంగు సేవించి ఆ వెలవెలది కోవెలలో నొక 

పొటను అశుపుగా పొడిరి. 

భా yy ' wane we ఆ / గ ' al క | | 

పూలచ్చిభ ంగు పాట = నీకు స ద్స్చుకొన్న పూట = కడు 

"సరు సొ దు పొట = జగయమి ల్ల నొ కొక మఘూట (మూ 

wes wer ee yh జ న wif / 

సలు”; న నొటి చుట్ట - యక్. పొతే నొణుము చిట్ట 

తొలుదొ ట్ట సన్నపు డు = 'జేలవా' రేడాకాలడ్డుణో | వొ 

ఒకసొరి దాసుగారు కథ చెప్పుచున్నపుగ్కు వారు ్రదర్శించుదున్న రాగ 

తాళమును సరిగా గుర్తింపలేక వాయించుచున్న “వయొలినిస్టు' నుమె గా నిట్లు 

మొ తిరట. న. 

13. శ్రీ మజ్జాడాదిభట్ట నారాయణనాన జీవితము - థ్రీ మరువాడ వేంకట. 

చయనులు గారు - ఫు॥ లు 199-84 - ఈ కీర్తన దాసుగారి ముద్రిత ! 

రుక్మిణీక ల్యాణ హారిక థొ (గ్రంథములో జేరలేదు,. నన ల్ 

14. నారాయణదాస జీవిత చర్మితము - మరువాడ వేంకట తయనులు. ( 
పు॥ 52 
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నిగమ పద గరిమ మాగారి - పాపగాన్ పని నీ చారి 

గాంగా నీ పని సరి గాదపస్శొా-సీదారి పీచారి మాదొరి మాదారి 

మరి మూసని నీ దరిని దగదపా ఎ + రి దప పసగద్ద 

సన మాపగా సరిగాదనాొ y= ససి సస్పుగణ” = పగ పదు 
| ( / 

అస్పటి కప్పుడే స్వరాక్షరములిలో అఖుపులో అర్హవంలోయుగా అల్లుట ఇందలి 

చమత్కారము. 5 

సంభాషణములు : దాసుగారి సంభాషణ ఉమత్కారములు అసంటి మి, 

సంభాషణములలో ఏదో ఒక చమత్కారము. చొప్పించనిది వారికి రోచెడిదికాదు, 
కొని ఆ సంభాషణ చమత్కారములు చాలవరకు అవి విని ఆసందించిగ pe 

తోడనే అంతరించి పోయినవి. చెదురుమదురుగా మాత్రము. కొన్ని లోకమున 

నిలిచినవి. 

ఒకసారి కొందరు దాసుగారిని “హరికథా ప క్రియను ఖలీ ఠిస్ పెట్టినారో? 

అదివర కెన్నడె న కలదా? అని అన కిలో అడుగగా దాసుగారు చముత్కా రస 
టల అలీ 

చెప్పిన సమాధాన మిది _. 

“లేశేమి. చూడు. ఎండవేళ ఫొలముసను లేమీయులేక తీపనాటుగా నున్న 

సమయమందు పల్లె టూరిలో రావిచెట్టు నీడను జనులందరు కడియముకిట్టి చూచుచు 

వినుచు నానందించుచుండ గా నొక మాలదాసరి వేసచెక గ్రాగంధము ఫూసికోని లొళ్ళ కం 

గజ్జెలు కట్టుకొని వెనుక నొకడు ఆం యని నోటిలో, (కతి నేయుచుండగా,. పొడి 

యాడి యేదో యొక కథ విన్నించుట చూడలేదా? వాని పపగంభమసదిు. మారు 

మంచిగంధముపూత,. నోటి శుతికి తంబురా కుతి మొదల మార్చులు వీసినానే 

కాని వేరుగాదు 1 

15. శతజయంత్యుత్సవ సంవిక - పు- ర్ర్ 

16, శ్రీయ మజ్ఞాడాదిభట్ట నారాయణదాస జీవితచరిత్రము - శీ మరువాడ 
వేరకట చయనులు గారు పు, 89 
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శో ఉ “Yu oN యో, br / ళో అల ఇ లే / జలే ఈ సమాధానము చసుత్క్యారముగా చిప్పిసజకొని వా సనముకొదు. దాసుగారు 
అనీ 

కన్వుస్వామినాయుని హారిరథను జూచి ఆకర్షి తుల హరిదాసుగా మారినటుగా వారే 
ఖీ ఛ్ 

చెప కొసిరి. 

ఒకసారి ఒక మిత్రుడు దానుగారితో “దాసుగాహ। మీ వలె హరికథలు చెప్ప 

గేల్లెడివాగు ౧ంకొకడుండరు. ఘీలోనే ‘End. ఆనియన, దాసుగారు “అలాగు 

నేసీకొదు. నా సేరే AND’ (A — Adibhatla, N=: Narayana, D= das). 

అని సమాధాసముచ్చిరట. మృతుడు ఎండ్ (౬౧4) అనియస, దానుగారుకూడ 

ఎండ్ (An) అను ఉచ్చారణముతో నున్న అంగపు మాటను మార్చి తన పేళునకు 

అస్వయించి చిపుత్క్యారముగా వ్యాఖ్యానించిరట, 

ఒకసారి కొందరు మీ, శులు దాసుగారి యథార్థరామాయణనామమును గూర్చి 
“దాసుగారూ। సుతు (వానిస రామాయణయు మాత్రమే యథార్థమాః వాల్మీకి వాసిన 
రామాయణము య ఖార్థ ము కొదా?' ౧) (సళ్నింబగా, దాసుగారు “అప్పును నేను 

(వాసిన రామాయణ మే యఖా్థరామాయణము, యథా-అనుకొ స్నంత, అర్థ...ధన 
మును సంపొదించి పెట్టు, రామాయణము _ అని చమత్కారముగా బెప్పిరట. 

రాజసుం[డి టొసుహాలులో ఒకరు శ్రీ వీరేశలింగమువంతులు గా రితో దాసుగారి 
హరికథను గూర్చి 'నిస్పటిరా త్తి యత డత్యద్భృుతముగ హరికథ చెప్పి సభికులను 

రంజింసజే'ససట" అని అసగా వీరేశలింగమువంటులు గారు “ఛీ యేమి హరికథలు, 
ఎధవ హరికథలు. ఏండబూతు హారిళథలు' అని ఆనిరట, దానికి వెంటనే 

దాసుగారు “పంతులుగారికి సహవాసణలముకాటోలు నెల్ల ప్పుడు విధవాస్మ రణము చేయు 
చుందురు" అని చమత్కారముగా సమాధాసమీచ్చిరట.!” వీరేశళలింగముగారు విధవా 
పఏవాహుమలు చేయించెడివారు కొదాః పంతులుగారిని దొసు గారు “విచ్మితవివాహక ర 

జో శో ' | ఆట 

అగి అనుచుందెతీ వారు, 

ఒకసారి విజయనగర (సభువైన అనందగజసతి తసదర్భారులో “దానుగారూ 
మీ సంస్కృత పద్య మేలైన చధుపుడు! అని కోరగా దాసుగారు వారి శ్రీహరి 
కథామృుత హారికథలోని 'నసాఖయళు శూన్యవాక్ తవ మమేవ నంకతాసయుక్!' అని 
చదువగనే, సభలోని ఒక వైష్ణవకవీశ్వరుడు 'తవచమేచ సంతానయుక్' అని 

| || ఇ ॥ ॥ 

17, నాయెలుక - ఫు, 176 OT TAT SHG 
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యుండిన బాగుండునని దిద్దెనట, దాసుగారు దానికి “సాస్! యిదివరరు సంగీశిముస 

వై ణికశిరో మణిగారొక చళొరము పెట్టిరి కొని రవిత్విముస తాము రెంచచకార 

ములు పెటుట మరింత వింతగానున్నది. తమ దిస్దువాటు లెళ్వి మక్కలి శాఘ్యము' 
టి mn 

అని చమత్కారముగా |త్రిప్బికొట్ట, వై ష్షవకవీశ్యలుడు నోరుశెరిచెసట. ప్రభువు 

(పక్కలు పట్టుకొని నవ్వెనట. 

ఒకసారి @) యామిజాల పద్మనాభస్వామిగాటు దాసుగారు విజయరామ గాన 

పాఠశాలకు ఏబదియేండ్ల కు పైబడిన తరువాత అధ్యణిలై రను అంశమునుగూర్చి దాసు 

గారితో “ఏభై యైదేళ్ళ యువకుడు' అని అనెనట. దానికి దాసుగారు _ *కొదురా నీకు 

లెక్కలురావు. నేను అప్పటికి సడేళ్ళవాణ్లి' అని స్వామీగారితో సన్నాకట, 

అనగా పదిసంవత్సరసులనుండిమా[తమే లోకము తన్ను గు_ర్తించిసదని దాసుగారి 

భావము. అంతటికో ఆగక దాసుగారు “ఒరే తాఠాః అందరూ ఉద్యోగం నుంచి 

విశ్రాంతి తీసుకొనే వయస్సుకి విజయనగరసంస్థాసంవారు నాకు ఉద్యోగం. ఇచ్చారు 

అస్పటికి తెలిసింది వారికి నేనెవజ్లో?' అని నవ్విరట. దానికి పద్మనాభ స్వామిగారు 

“విచిత్రమే? అని యనగా, దాసుగారు “విచిత్రం అనేది నాజీవితంలో లేదు, అంశా 

సహజమే నాకు. ఇంటగెల్చీ రచ్చగలవమన్న సొమెత నాపట్ల తాపమారయింది. 

మైసూరూ మ్మదాసూ, గుంటూరూ, గుడివాడాా ఇలా పై (దేశాలలో నేను 

విజయభేరి [మోగించాక విజయనగరము సంస్థానములో సన్మాసం పొందాను, అం'పే 

ఏమిటర్థం? రచ్చ గెల్చి ఇంటగెల్బానస్నమాట'* అని సమాథానము చెప్పిరట.! 

ఒకసారి దాసుగారియొద్ద మహామహోపాధ్యాయ బిరుద. మెవరిైన నీయ 
వచ్చునాః అను చర్చరాగా, దాసుగారు “అతడు పర్మిశమచేసి ఫగిసగి*టు గుర్తించి 

హెచ్చరించుటకుగా నీ బిరుదియ్యబడెను గనుక తగునా? యసు |ఫశ్నము. రాటా 

డదు. నిజముగా అమాటయొక్క అర్థమునుబట్టి చూచినయెడల సీళ్వరునికి తోస్ఫ 

యెవ్వరికీని వ_రించదు అని అనిరి. మరియొకరు “లేశమంళటను వ్యాకరణ 
పండితుడని [పఖ్యాతిపొందిన సండితున కీయవచ్చునా?' అని అగుగగా దొమగారు 

'యెక్కుములు వల్లించి యప్పగించిన ఈ బిరుద మిచ్చెదవా?' అని యెకసక్కెము 
లాడిరి, “మరెవరికి ఈ బిరుడము తగును?" అని అముగగా, శ) దాసుగారు తన 

పు 

18. నా యెలుక . పు. 281 

19. పూర్ణపురుఘడు-కవిరత్న శ యామిజాల పద్మనాభస్వామిగారు-పు. 1498 



ర్ 

భొదుముకెయ చేతబట్టుకొని “చూదు (పళ స్తముగా సొడుము తయారుచేయువానికీ గ్ 

విరుదు మియ్యవచ్చును. అసి వింత సృష్టి యొసరించుగానికే ఈ బిరుదు తగును” 

అని చనుత్కరించిరి. 2 

పిఠాపురమురాడా దాసుగారికి వైజారుపై నుండి నూటపదారు రూపాయిలు, 

పాగాలు, పంచఅలచాపులను చ్చి నేరక స్టైపొందుడు, నే నప్పులో నుంటి, 

చం|దుసకొ క నూలుపోగు. (సతి శంవథ్సరయు టుకీ ట్టు ముట్టు చుండును' అని, 

అంతటితోనాగళ “అసంతుప్టో ద్విజోనష్టః అని అన, వంటనే దాసుగారు “సంతుష్ట 

ఇవ పార్థివ" అని చమత్కరించిరి. ఎ చిపుత్కారమునకు అ (ప్రభువు అనం 

చించి, హను గపన్నరు సథీ పం వెళ్లట "3 (కొ తగా కుటించుకొన్న అంగీని వారికి 
నూ అటే థ్ 

సయయుగా లి గొ డిగిరి.*! 

దాసుగారు విశాఖపట్టణములో విద్యార్థీగాసున్నప్పుడ స, విజయనగర సంస్కృత 

స 1 11 పలి ణి మం గ h me సు + . త్ర సు నున భాశాలరు (పి పాలు శ్రీ రాఘాసుజాచాయ్యులు గారు. వీరికి సాహిశి ్యసుపై నున్న 

అన కి సంగీతముపి లేదు. ఒకసారి వారు గుబిపు దిండిపె వెళుచుండగా, దండి 

నుపి సమిన్కరించి “ఆయ్యాః సంగీత సొహిత్యము లన్నారు కాని సాహిత్యసంగీతము 

అనలేదు" అని చెప్పి దాసుగారు పెళ్లి పోయిరట. అ (పిన్నిపాలు గారు ఈ బాలుని 
టీ 

సంగీ ఠతాథిమానముసటు అశ్చళ్యప సచెనట. 22 

ఒకసారి అనందజిగసతి, దాసుగారి కాలకేవమునకె అగ్గిపుల్ల ల నొడ్డుచు 
ట్ 

జఆాదమాడుచుండిరి, ఆసందగిజనతిి మూసు అసులు, దాసుగారిక మూడు రొజులు 

సడెను. _దాగుగారు అత్యుత్సాహంతో పుల్ల లొడ్డుచుండగా, రాజు “దాసుగారూ! 

గురు సన్ను గెల్వలేరు' అని తససట్టు చూస, దాసుగారు, “మహా వభూ; సరసుడ్రె న 
ఖీ 

(సభుప్పు ఒక్కొ యు దోరకు'పే కష్టము. అట్టిస్థితిలో సుగ్గురు (పభుపులు నాచేత 

20 _ శ్రీమదజ్ఞాడాదిభట్ట నారాయణదాసజీవితము - (శ్రీ మరువాడ వేంకట 
చయనులుగారు పు॥లు 187-858 

21. నాయెటుక పు. 12 

22. శ్ర మదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదానజీవితము = శ్రి మరువాడ వేంకట 

చయనులు గారు పు. 80 
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చిక్కింనారు, (పాణమైన నొద్దినను గాని పట్టు విడిబెదనా?” అని మూడురొజులను 
చూపించి నవ్వెనట. ఆనందగజపతి అమాటలకు అసెందించి “కిందపడిసను 

మీదినుండియే మాటాడుచున న్నారు” అని అనెసట,2? 

ఒక సారి ను[బహ్మణ్యఆణయ్యరు అను దాశీశాత్యును దాసుగారి యొద్ద క 

వచ్చి. “నేను రెండు చేతులతో రంగు భిన్నతాళాలు శేయగలను. నా యోవిద్యకో 

మెచ్చి పెద్దలు విజయఘ ంటాకంకణము తోడిగినారు, సన్ను ఆందరు ఘంటా 

అయ్యరు అని అందురు” అని గర్వముగా సల్కుగా, దాసుగారు సెంటనే "అలాగా! 

మరి జో లేదిరా? గంటయ్యరూ;” అని డెప్బెకొట్టిరట. తరువాత. తమ 
పంచముఖీ _్రేదర్శనముకో దాసుగారు ఆ అయ్యారుకు కంఠ ణము తీయించినారు, 24 

ఒక సారి విజయసగరమున సండితసభ 2 జరుగుచుండ దోసుగారు అక్కు డ్ 

శేగి అ చర్చలో తలనూర్చగాా అక్కుడనున్న ఒక పండికుస “నీవీ చర్చలోనికి 
రావద్దు” ఆని యన, డానుగారు సప్వుచు 'సంగీతమం”టీ వారు రావన్దంటాగు, 

సాపోత్యమం'ే నురియొకగు, వ్యాకరణనుంపే నింకొక?సి, అన్ని కాట్రయులు 

మీరే గు త్తకొంచే నానే చైనా స్థానమున్నదా? లేదా?” అని యనిరట. అస్సుడక్కుడ 
నున్న Fara వేంకటశాస్త్రి గారు సప్వుచు 'దాముగారూ! మీ స్థానమొక 
చోటళాదు. _ అన్నిటిలోను మీకు (వ త్యేళమైన ముఖ్య స్థాన మున రియ్య సత్కార 
లేకుండగ మీరే ఆక్రమించుకున్నారు” అని అనివట.* 

ఓక్ సారి కొకీనాడ గానసభలో దకీణదేళ ఏడి షంగ లు నల్ల వి పొసుచుండ, 

దాసుగారు తన డ్రేక్యనేయున్న శిమ్యడై నను నుస్పయ్యతో సుబ్బయ్యా! ట్ర ముగ్గురేమి 

చేయుచున్నారు" అని హాన్యముగా అడుగగా సుబ్బయ్య “డాబూ। సంగీతము పాగ 
చున్నారు" అని బిదులుచెప్పు, దాసుగా రందులకు “ఆ సంగీతమా। గట్టులాట 
కాదు కదా” అని చమత్కరింన అందరు నవ్విరట, 26 

జ. పూర్ణపురుముడు-కవిరశ్న గ యామిజాల పద్మనాభ స్వామి- పు॥లు లు 119- 

24. _ పైది పు॥ లు 162-63 
విర శ మదజ్ఞాడాదిరిక్ర నారాయణదాస జీవితము-కీ మరువాడ వేంకట 

_చయనులుగారు , పు. 50 
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ఒకసారి విజయనగర (ప్రభువైన అలకనారాయణ గజపతి దాసుగారిని నీలగిరి 
తీసికొనివెళ్లిను. గజపతి మి మిట్టసల్ల ములుగా, నున్న ఆ కొండల (కోవలో కారును 
చాలవేగముగా నడు సచుండగా, (సప్కూనే కారులో నున్న దాసుగారు "కొంచెము 

"సగము తగ్గింపుడు" అస గజపతి “నేను నకుప్పుచుండ మీకు భయ మెందులకు?' 

అనిరట. "దాసు గారు వెంచినే  *అందునే, అందుక శే అని చమత్కారము - 

ధానము తన్న గజనతి నవ్వు ఆపుకొసలేక కారునుకూడ ఆపవలసి వర్చ్నదట, 

ఒక సొరి విశాఖనట్టణముస &  డ్రోశల రికీ నరసింహ నముసంతులుగ:కు రు దాసు 

గారిచేత ప హరికథ చెస్పించుచుండగా, జయప్పరాధీశ్వరులై న (శ్రీ శ్రీ, వి క్రమచేవవక్మగారు 

వచ్చి దాద్చుండకుండ నిలబడియే హరికథ వినుచుండిరోట, “కూర్చుండుడు" అని 
అక్క-డవాళలన, వ్మికహచేవవర్మగారు “దాసుగారు నిలబడి హరికథ చెప్పుచుండ 
చేను బై కూ ర్బుందునా? ?" అని అనిరోట. దానికి దానుగారు “అయ్యా! నేను నిలబడి, 

పప్పుటలేదు. అడుతూ సాగుతూ చెప్తున్నాను. కనుక మీరు హూర్చుండనచ్చ” 

అని చమత్కొ రముగా నన సదస్సు ఒక సొరి పొంగెనదట, 

దాసుగారికి చదుపుట బొగుగా వచ్చిన తరువాత రాంఛభన్మప్రాయముగ శ కస్ట రణ 

ముల బడిలో అక్షరాభ్యాసము చేయించుట జరిగినడి, ఈ అంశమును. 'దానుగారు' 

బారి మనుమడైన శంబర సూర్యనారాయణశాస్ర్రిలో “ఓరే తాతాః మూడు నుసువులు 
దాటి నాల్లో మనువుకు సిద్ధంగా పన్న ఆడుదానికీ పెండ్లి ' చేసినట్లు నా కక్షరావ్యానం . 
చేసాదలి ఆనీ చెపి స్పిరట, 

ఒక సొరి పాలకొండ ౮్రైనునులో భూమిని, 'సేలము వేయచుండ, అ 'పొలమ ల 

వారి పొలముసకు 1పక్కదగుటలే, దాసుగారు కొనదీలచి 2500 రూపాయలకు పొడ, 
మరియొళ వెలమదొర $00 రూపాయలకు పై పాట పొడెనట, అప్పుడు దాసుగారు 
“నాపాటకు పై పొట ఉన్నదా? అనుచు ఇంకను ఏ ఎక్కుంవగా పొడిరట, ఈ మాటల 

లోని అర్జాంతరము స్పష్ట మే కదాం 

ఒకసారి స్నువ్రసిస్థ నటులైన ఢీ శై స్టొనను నరసింహారావు గారు దాసుగారిని 

దర్శింన, నరసింహారాపు గారి "అకారమును జూచి. *రోపనారావేషరి. కడతానట. 
నువ్వేరా అబ్బీ! సి"పీరు. విన్నానే. అడేమీటోట్ ఇలా ఉన్నావ్! అపేరుకు 

చిక్కేనా? లేక ఆసేరే నీకు చిక్కిందాఃి అని 'చమత్యరించిరోట. 
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ఒకసారి కాకినాడలో దాసుగారు యథార్థరామాయణము హరికథ చెస్పుచుండి 

రట. అకథలో ముక్కు చెవులు కో యబడిన శూర్పణఖ ఖరాసురుని చెంత కేగి 

“ఏమందున్ దయ్యము నాకింత శతెచ్చునే” అను ఏకు స్పపాటను “ఆహిరి రాగనులో 

దాసుగారు కొంతపాడి, వెనుక పాటగాడై న "పేరి బాబులయ్యకు వదిలి పెటైసట. 

అందున్న బాబులయ్య పాటలో స్వరము తప్పెనట, వంటనే దాసుగారు 

“చూశారూ, ఏడుపులో అన్నమ్మరాగాలు వస్తాయి. స్వరంకట్టి ఏడుస్తారటండీ”? 

'అని పండితులు ఆకేపించకముండే సమయన్ఫూ ర్తితో సలికిరట. 

ఇట్లు జనళ్ళుతిలోనున్న దాసుగారి సంభాషణముల చ చనుత్క్యారములు కోక 

ల్లలు. ఇప్పటికే ఈ తరమువారికి అందక అనేకములు అదృశ్యములే నవి, 
na 

అరువది సంవత్సరములు కొన్నినేల హరికథలు చెప్పి [పజలను రంజింస 

జేసిన దాసుగారిజే ఉచ్చిష్ట షముకాని చమత్కారముంగునాః అసాధారణ చమళ్కార 

శ్రీని కోలవబూనుట మిన్నందినవాని పొడవును కొలివబూసుసే, కడలిరాయ) 

యొడినుండి బయల్వెడలు అలలను గణింవబూను'పే, 

విమర్శన వాదర : 

కవి భావభాండాగార (ప్రభువు, రసరాజ్యరమణుటు, చర్మ్భచకు పుల, చార 

చత్తువుల సహాయముతోగాక [పతిభాచటపుచే లోళమును భరిగలించు చక్రవర్తి 

ఇతని భావకిరణములకు అ” గంగోడలు లేవు. అవధులులేప్పు, ఇతని ఈ (పతిభా 

పవీక్షణమే అనేకాంశములను విమృశించును, ఈ విమర్శనములో నింకొకరు ఏకీభ 

వించక పోవచ్చును. ఎవరిికోవ వారిదే, ఎవరిచూపు వారిదే, ఏకత్వయబిులో 

అనేశత్వము (ప్రదర్శించు ఈ శక్తియే కవికి భేదించు పధానాంశమి.! 

దాసుగారి నిశితపరిశీ లనదృష్టి ససరించి, విషయములను విమర్శించిన విధా 

నమే ఈ విమర్శన వాదర - 

గ అనేకత్వములో ఏకత్వముదర్శించుట త క్షమ. ఎకత్వ ములో అనేకత్వము 
ప్రదర్శించుట కవిత్వ ము-ఆబచార్య యస్వీజోగా రావుగారు, 'కర్ణక థార్జవము' 
అను బృహత్సద్య ప్రబంధ పీరిక, 
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అటపొటలు : 

సంగీతసాహిత్యములు రెండు ఈ ఆటపాటల మేటికి రెండు నేత్రములు. 
వారికి వానిపై వామ దక్షిణ వ్యత్యాసభావము కూడ లేదు. రెండును వామనే(తములే, 
రెండును దక్షీణనేతములే. ఆ సంగీతసాహిత్యముల అవినాభావ సంబంధమును 
సరస్వతీ స్తనంధయులై న దాసుగారికి రకరకములుగ స్ఫురించిన విధమిది_ 

“సంగీతసాహిత్యాత్మక మై విద్య రెండు విధముల నున్నది. సంగీతము పని 
మటియు నాహిత్యము ఆ పనినొనర్చు తెలివి, దృశ్యము సంగీతము దృక్కు 
సాహిత్యము, సంగీతము జగమును, సాహిత్యమాత్మయును, సంగీతము పౌరుషము 
సాహిత్యము దైవము, సంగీతము భోజ్యము, సాహిత్యము భో క్ర, లోకోపకారము 
సంగతము, లోకోపకారము సలుపు నేర్పు సాహిత్యము, సంగీతము (పకృతి, సాహి 
త్యము పురుసుకు, సంగీతము లౌకికము, సాహిత్యము పారమార్థికము, సంగీతము 
జగత్తు, సొహిత్య మీశ్వరుడు, సంగీతము వికృతి, సాహిత్యము | పకృతి, 
సంగీతము జీవితము, సాహిత్యము మరణము, సంగీతము మిథ్యయు ననిత్యమున్ము 
పొహిత్యము వాస్టవమును శాశ్యతమును, సంగీతము. సగుణము, సాహిత్యము 
నిర్ద్ణణము.* 

ఈ సంగీతము. “ముక్కు సెవులట్ట్లు మేనితో పుట్టవలయును. ఈవు 
దంచుము (ప్రక్కల నెగురవై తను" అనునట్లుండరాదనియ పరి శమ [పదర్శ 
నముగాకాక, (పకృతి సిద్ధముగా నుండవలెనని వీరన్న మాటలు- . 

(కొభగా గవకూడు కొన్న యాల్మగల స 
యయ్యాటకు మించిన యాట మేది? 

"చే దయూణున న్గోర్కె లేకయే వెలువడు 

పాటకు మించిన పాటయీది? 

తట్టీ దం్యణుల యొడి నిల్ల ల జిలిబిలి 
(vy) గం 

మాటకు మించిన మాట యేది? 

న జగజ్ఞ్యోతి - ద్వితీయ - పు, 870... 
ఏ, మేలుబంతి - పు, 116 EF 



ర్నిడి 

కూటమి ముద్దుల గుసగుస లీలల 

మోటకు మించిన మోట యేది? 

కూటికి "బేవులాజెడు కొంబ యాట 
ర 

పాటలివి యెల్ల విలయాలి వగల మాడ్కి..., 

పూటకూళ్ళ ౦ట గాసరిడు బున్వలాగు 

| స్ట జు జర కర! wi షం, sl: రొక్క_-మున్వెచ్చ పెట్టు, పర్వు చెవగొస్టు 

లోకమందలి (పతివ్యక్రి ఆటపాటలకు పనికిరాడని దాసుగారి స్వానుభవ 

పూర్వకమైన సందేశము. 

'అటపాటల నేర్పరులగు లౌకికమనుమ్యులు గంధము అగదిసిదులు. కాన్యు 

కర్మపరులగు శ్రియ లాటపొటలకు పనికిరారు. సుందరొకొారము లేనివాడు 

గంధర్వుడు గానేరడు, కాబట్టి యౌాటపాటల కందగాడు తప్ప కురూపి తగడు,”! 

ఆటపాటలు మైకపు విద్యలనియు, అవి యేజాతి సంసారస్త్రీలకై నను నేర్ప. 
రాదని దాసుగారి అభి ప్రాయము. 

ఆట పాటల మరులుకొన్నట్టివారు 

కాపురమునకుం గొటిగారు  కనుకం గోరి 

మగువలకు మైకపు చదువు మప్పరాదు 

'తెల్విలేంట లుగల నొబ్లు తెగ ల మగలుీ 

లోకములో . గద్యపద్యగీతములను గొణుగుడు భదువరాదని దాసుగారు 
చున్న మాటలు. 

Wa 

4. మేలుబంతి - వు. 111 
5, గానము అను వ్యాసము. పు. 1 

6. - మేలుబంతి - పు, 117 



రిడిలి 

“సఠనశ క్రి జసరంజకముకానపుడు రుచ్యముగ6 జదివి సుస్వరముగ6 బాడ 

లేనపుడు ఛందోలయలతో6 బనియేమి? నునసులో6 జదుపుకొనుట చెలును గాని 

యెలుగెత్తి సుస్వరముగం బఠించినపుడుకదా గద్యపద్యగీతముల సార్థకము, శేవల 
వర్ణాత్మకముగ6 జూచి మాత మెజుంగుటకు గద్యసద్యగీతము లన్నియు 

త బే కి 
నొక్కటియు. 7 

సంగ్లితకళను అసమార్గము పట్టించువారలు రెండురకములని యనుచున్న 
మూటలు. 

'సంగీతకుతారములలో నానవేసిస గొడ్డళ్ల, నానవేయని గొడ్డళ్ళని రెండు 

కెటింగులు. సహజ కృతిమ సంగీతములు వ్యయ పయాసలతో వినుచుం గనుచు 

వెజ్టియాసంద మానండించుచుండీయు నాడెము కట్టలేక నందిం బందియనియుం బంది 

సందియనియుం దెలిసినట్లు నటించి యభి|పాయమిచ్చు రసికమ్మన్యులు మొదటి 

మచ్చు, సం గతమందథభిరుచియే లేనివారు రెండవరకము, లోకమందళి ముదిరిన 

సునుజులలతో6 బలుప్పురీ రెండువిధములలో. జేరినవారే."! 

తలయీపుట, మెడను |తిన్సట్క, శరీరమంతయు నెగుర వేయుట వ్యాయామ 

మగును గాని సంగిశము కాదని దాసుగారి హేశనము, 

తెనుగుభాష యరవల దొడపఫాటకు సరివడబనియు, తెనుగు నసట్యాంచు. 

కొనెడి యరవలసు తెనుగుపాటలను పాడనీయక 'వెలిసేయవలెనని దాసుగారి తీవ 

విమర్శ, 

ఆండునొల్యల జె ర్వత గాంవ పాట 
నూ | 

వారిచే చమురంటని బాతువేట 

మనము "ోలుంగు వారమింక చేమణిక య అన 

బొల్లి దమొకీరింత నాలక మొల్లదగదు 

సట 

7 అంబరీషవరిత్ర - ఉతోద్దాతము పు, 1 

రీ. నవరసతరంగిణి - పీఠిక 



వడలి 

అవని  నజచతంజూచి యెల్ల నా రడంకుప 

ఫొందురో వాసొదే గాప యాట 

బువోని కుత్తుక విన నెంచుకో యందటు 

వానిచే కఢు ఇెన్సయై నపాట 
:ఒరుల సేులున శివం వదొపలప ఎగీంచునో 

యా వాసిే నిజమైన మూట 

ఎవం డ్యుపొన్టుల నెల్ల -మెస్పించునో 
టు 

యన్యానిదే టై  'నుళుతై న మోట యీ 

మాట పాటొట మూట "చో ఎటునె 

చెల్ల ముగ కనువారి “కెల్ల eal 

వ్న్న "పెద్దలకు సే న్వేనవేల వు 

సలువునో హోయి యట్టివాండె లయ శాండు! 

ఇవి దాసుగాకికి ఆటపాటల పె గల అధి పాయములలో ప్రధానములై నవి. 

కప్పలు ల క విత్వము % 

దాసుగారికి సంస్కతకపులలో ఇయడేవుడన్న, ఆం్భధకవులలో పోతన 

యన్న (1 గా రపు మెందు, 

సార కను లందమస్ గడు 'పూజ్యులందు 

భాగవతులయి గో స్తనీపాకముగను 
గ ఫ్రతులొనర్చు నధికుల సంస్కృతమున జయ 
wht 4 wre, | నా కేతు ళో ఖ దీనం పెనులసనం  బోతనం చెలిని యంతు 

ఏరిదవురి పి గోరవముంగుటకు కారణములు, వారు భాగవతులగుట, హారి 

సచిసైలు గో _సనీసాకముసందుండుట, 

12. ఆంధధగాయక మహాజనసభ - అధ్యక్షోవన్యానము = 27-6-31 
13. మేలుబంతి = పు, 148 



నసీర్ 

అవని నచతంజూచి యెల్ల నా రంకును 

శొంభురో వాసొదే గొప్పయాట 

అవని కుత్వెక విననింతురో యందణు 

వానిబే కేణు “ఇన సమ నపాటు 

:ఒరుల మేలున కెనం కొసలప సగిందునో 

యా వానిచే నిజమైన మూట 

ఎనం డిస్టపొష్టుల నెల్ల మెప్పించునో 

యవ్వానిచే దే నుళుకా న మోట —— 

మూట పాకూాట మోట "అవో టిని 

జెల్ల ముగ కనువాలి కెల ea 

పిన్న "పెద్దలకు న న్వేనవేల కవు 

సలుపునో ఘు యళ్ఞ్రవాంజె లయ కాడు! 

ఇవి దాసుగారికి 'అటపొటలపె గల అఖ్మిపాయములలో ్రధానములై నవి. 

కప్పలు ల రి విత్వము ఛి 

దొసుగా ధిక సంస్కృతకవులలో. వయడేవుడన్న, ఆంధకవులలో పోతన 

యును నెరవము మెండు, 

సూర్వకొపు లందమన్ గడు 'పూజ్యులందు 

భాగవతులయి గో స్వనీపాకముగను 
x ఎ్రలులొనమ్ప్పు నధికుల సంస్కృతమున జయ 
wnt 4 woh, | un Wray hort 4 బేస్తుం తెనులసనం. బోతనం చెలిని యంచు 

ఏరిరువురిపి గొరవముంగుటకు కారణములు, వారు భాగవతులగుట, పారి 
Chon 

ఫటనలు గో స్లనీసాకమునందుండుట, 

12 న. అంధగాయక మహాజన సభ లా అధ్యక్షోపన్యానము ౬ 27-6- 31 

13. మేలుబంతి - పు. 148 



ర్26 

పద్యకావ్యములందు రఘువంశము, నాటతము లందు ఉత్తి రరామచురితమ్యు 

గద్యకొవ్యములందు కాదంబరి వీరిని ఆశ్చర్యపరచిన (గ్రంథములు, 

కాళిదాసుని రఘువంశ కాన స్థన గను 

గినియు భవభూతి నాటకమును జదివియి 

శర గద్య మర సియుః గవనము చెప్పు 

“వెటివ€ తద్దిర! నావంటి 'పెల్లివాంగు leh 

కావ్యరచన చేయగల్గినవాడు వాల్మీకి యొక్కడే, శాస్త్రరటన చేయగల్లిన 
(ఫ్ర 

వాడు వ్యాసు డొక్క డే యని వీరిభావము, 

శాప ఖే వనరు నాలి జ కానలయును 

తగు ఇ న్యాసు వక లజే సోను ంబు Boas 

స్ట్ కలని శెటింగి యు లస న్ అంగి 

చే శ్రవలౌ నటియిం చెడ 'దిధినశమున 

మహాభారతము నం (ధీక రించిన కోవి (త్రయము. దాసుగారికి. సదా నం 

లేదని, వాగ్లేయకారహ రోత బిరుదాంచితుై న థ్ టి గొ అట్బయ్యుగారి భారత 

మున కభ్మిపోయ మిచ్చుచు సల్కిస శ సంకలు సాక్ష్యములు, 

బ్మమెసోతన్న పన్నని “బొరతంబు” 

కొఆంత నీతోడ నచ్చయా! కొంత ee 

ళ్ 4 «౪ Yn wu 

ీ ర్టాగ్ర తము” జీలు ఎ నుడుపు నులంబట్ట CIES 

ముక్కీ-కున్నుక్క- దోఫిరి జో ముం సుం గాని 

(కరణాలు or) WU 

14, మేలుబంతీ పు. 148 

15. జగక్ష్యోతి - వంశావళి - పు 7 
16. కృష్ణావతార భారతము - పీఠిక - 8, 12 భద్యములు 



ర్2/ 

ఈ పం కుల వలన కవి (తయముకన్న్మ పోతన్నపె గౌరవము మిన్నయని (ann) , స 

స్పష్తము, కవ్యిజఆయమువారి అం |ధీకళణము స్వతంత్రత లేనిదని దాసుగారి 60 జ 

విచ్మిత విమఠ్శ 

wl ఒట్టో (1 ంచమునంతయ్ హరి కావ్యములలో 1 పతిదించింపజేసిన మహానుభాపులు 
ఓ 

/ asm, గోకొ ళ్ళ జబ్బ స జ వం గద వ ము గ్ర 7 అరి ఆంగ కవియైెన ఇ్ట్బయతర్ము సంస్కృత క వియైసె వ్యాసుడుమా[తమ అని వీర్తి 

“తస కావ్యవర్చ అంబున జగయునెల + జూపిన మహానుభావుడు భారతీయులలో 
aa) 

న్యాసుండు నాంగి యులలో "ఫ్నేక్సి ఎయఠని సా యభ్మిపాయము,1 0 

కాళిదాసు. “షేక్స్సీయతుల శ కలను పోల్చిన విధము. 

'కాళిదానుదు "షేక్స్పియరునివలె స్వతం తుడు కాండతని కవిత్వము హల్మీకి 
వ్యాస విత్వముల సనునరించినది, భారతీయ గంథములలోని యూహలన్నియుం 
గలిపిసచో షేక్సీయతుని యూహలగునేమో, యెన్ని మవానదులు కలిసి పాటినను 
సముద్రమున కొళమూలకు వచ్చునా? .... పూర్వుళలలో వాల్మీక వ్యాసులు, చవీను 
లలో జయదేవ మాను భవభూత్యాదులు నాశిదానునకు నమానులో లేకధికులోగాని? 
లోరము నందలి కవులలో షేక్స్సియరునకు సమానుండుగాని  యధికుడుగాని 
(ద సవచ్చును, 18 

ఆంగ్ల రవిమైన “షీక్స్పియతని అకాళమున కిప్లె శ్తిన మరియొక భారతీయకవి 
యుండదు, ఎర భాషాసరిచయస్థుల చమూటవ గాక, ఆంఢధ్రాంగ్ల గీర్వాణభాషల పె 
అధీకొతముగల దాసుగారి ఈ కతసత్రయు మిక్కిలి విలువైనది. దాసుగారు క్స్ 
యరుసు అంత ఆకాశనునకె శ్రి కూడ, అతని |సభ్యాత నాటక మైన “హేమైటు' 
లోని లోపములను విమర్శించినాకు. ఇ కాళిదాసుని శాకుంతల నాటకమును 
దుయ్యబట్టినారు. ఓర్  శాటుంతల నొటరకియునే కాదు,. ఆతని, (పఖ్యాతములైన 
మూసు నాటరనులను తనుగా విమర్శించి స యొక్క వాక్యను,. 

17. నవరనతరంగిణి - పీఠిక - వు రీ 

18. »y మః 11 



ర్£5 

“వక మోర్వశీయ శాకుంతల మాలవికాగ్న మ్మతములలో నాయకులు సళ్ళు 

నోకడు, "చేశ కరా 4తు నొక+డు, వేశ్యావేషమున నున్నదాని నొకరు ర్ర్మముగా 

వలచి యగ్నిహో |త్ర సాక్షిగా. దిరిణయమాడుకొన్న భార్యల న్యంచించిరి, 

wal 

శ వాక్యము దాసుగారి నిశిత విమర ఛనద్భృష్టి ఎంత సూకాంశ ములపై రకా యు 

[ససరించునో వివరించునుం 

ఇక వారికొలమున కన్వడుచున్న తెలుగుక వీతను విమర్శించిన విధూపము 

పూర్వ పబంధ ముం పోల్కి.కె చచ్చిన 

యాళగనంటింవెగు హీనులకోక (గు 

(పౌఢోక ల్పనలని పన్ని తేనరులదా సె 

యరంబెటుంగబేని వ కరడ కంగు 
, న్ ' గ ర | 

కృతిని నిఘురటువు పతక ముదుకు ఇ "టో 

ముంజన'అెన్ జేయు మూ సంక ఉక 

“వేట తెల ౦బని శోనుబిొరకు బి 
pry (0 ర్న 

యయ ఆ ! 
“వెరచి బరాపించెడీ “దటి మెక యాను 

కలినశేంబున శోరడ కలుహయా య్యుం 

విడపశాలంబునః దలంపు హిద్చియ యు 

అచు నాచన కయ్యె మూలం మెచ్చు గ య్య 

అహహ! యెందుకు కస్పులై రి యూధునికులు??*” 

ఇట్లు నిషేధ మార్గములను శేలిపి,  ఇరకవిత యెట్లుండవలయునో విధి మూల 

మున వివరించిన విధ మిది. 

సాగ క మ్మాచ్చునన్ పసు నీంగకరణే 

సాలెపురుగు కడుపులోని నూలున కను 

TT WR నటు Ty 

19. నవరసతరంగిణ్ పీఠిక - పు॥ లు 18, 19 

ఏ0. (పహ్లాదచరిత్ర - పు॥లు 4, 5 

| iy / 
Tarr శం ఊలు టల 



67) కి 

దబు నన్ * ఛొర్షి పడు వ్ ంజఛారమాడ్కి- od 

సహజకవితె బయ ల్వేడి సన్నుతిగన
ు! 

టు సహాజకొనితు పుట్టవ శోనని చెప్ప ఆ ఆ కవిశారచనా విధాన మిటుండవ లె 

“స్వతం[శముగః గథను గల్చించి యేపూర్వవగు సూహలం. డెల్చుట, 

యతుకులుంపక సద్యుము' లల్లుట, పండిత 'పామర రంజకముగ మృదు నుధురో చిత 

శబ్బంబులిం బొందునర్చుటయాం గపిత్వమున ము ముఖ్యాంశములు,, సర్వ సాధారణాను 

భవనున్ యథో చితంబుగ దెల్చి జసుల హృదయంబుల కెల్లి రసముస్పతిలంజేని 

సేతి నుద్చోధించుటయే క్రవితకుం దగు (ప్రయోజనము ల 

అపి దాసుగారు కవులను, కవిత్వములను విమర్శించుచు "చెప్పిన అభి పాయ 

ములలో (పధానములై నవి, 

ననుకారీస సమాజము $ 

నమకాల మందళి సంఘ మతో డాసుగారు తీ వచు: ముగా విమర్శించిన విషయ 

ములు బాల్యవివాహములు, టాటసొత్యములు, ఉద్యోగుల. దుళ్మార్గములు. 

“ఒహో, యా సంర తొండ రూపేమీ, బోసినోటి తీరేమి, దెబ్బదనపడి 

యెమి వారసాంపీటపై వడకచు కూర్చున్న సొంగోమి, ముసలికాలమునకు 

చుచ్చట్ల ని యె యెగతాభిచేయుచు కొ ందథు 2. 

“కొండొకచో బాళికిన్ 'జెట్టవగ్టిన ముసలిచాయ నిర్గ జ్ఞంబై, _కర్ముశందై, 

గొక్రచో కన్యాపేల్కుము మాది? వివకృతంలై. లం “కొండొకచో = బాల ల్య 

సివాతాను విధమున సుస్మథదూరం బై, 'ప్రయాసలి
షంై + EE . . 

ళం 6 ప్ 

wn పోతానా న 

21. మేలుబంతి - పు, 147 ల 

22. నవరసతరంగిణి - పీఠిక -పుంఠి. 

28, యభథార్గరామాయణము - పుం 87. 

24, 3 ఇప్పు, 67. 
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"శ్రీరామచం దుడులేని యీ పాడుకొంస యయోధ్యలో నికనుండుట వృద్దు 
వివాహమాడినట్టులు. .... వ ్ యర్థముకదా?"ః్ 

“తరుణ భార్యా (ప్రథమ ప్రసూతినై యధికధనవంతులగు వయసుమళ్షివ సుగల 

సోలి వన్ . + 26 

“ఫారిపొరి నరక న్యాశుల్క-ములను దినెగు 

కుల్సితుల డొక్క-జీల్చి రాల్లొట్టు' ప్రైచుర్యదు””” 

"వీనుల గన్యాశుల్క-ముపాడె _ నెడబడగుగు సెంబ్బాడ 

ము లెదువసి మొబ్జునిగెజెంసా ై టవిట్టప ఖు హా కనుబజె ని 

ca జ ఆ 

ముసలిముద్దపం గడుల బసిపాస క గ్గపుం 

బేరాశ తో లకేయు పెండ్లి జూచి 
ఖీ 

“పగ్గుహింసన , బాల్యనివాహ కసా నిక 

జు“ యంబు లెనా సని రాజ్యముస లేన” 

.... ఈవిధముగ సందర్భమును కల్పించుకొని దాసుగారు దాల్యవివాహములను, 

కన్యాశుల్క ములను తీ వముగా విమర్శించినారు, 

ఇక సంఘములో దుర్మార్గలగు ఉద్యోగులను, కూటసాక్యుములరో, ఇచ్చక 
ములకో (బళుకువారిని, అసత్యవాదులను, సీతీరహితులగు పలురకముల వారిని 

మాటికి విమర్శించినోరు, మచ్చునకొకటి చెండు సందర్భనులు ఎః 

RRR 

25. యథార్థరామాయణము - పు. 114 

బిర్ర, ౨ ఎపుః, 1908 

27, సావిత్రీ చరితము - పు. 46 

సరి, హరిశ్చం దోపాఖ్యానము - పు. ర్ 

29. హరిశ్చందోపాఖ్యానము - పు, 6 

30. 9 పు. 8 
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“కుక చోట సాధిలః దికమక లం బెట్టి 

బాధించి మను న్యాయవాది జనము 

లాకచోట రాజలమొద్ద నిచ్చక ముల 

బఎల్కు-'దు నెగశు విన్వత్కు-లమ్ము / 

నెకచోట లంచము తొడిని (మ్రింగుచు దంభ 

"మొయ్యనంజూపు పు నుద్యోగిగణము. 

నొక్టవో ఇెలిచేత ఇక్కించుకొనుచు రూ 

_ శలందీయు ఫీధాథికారిబలము 

లక్కటా*! వీరళే యిపుజవనియందు. 

సకలజన సూ సూ[తభా రు సాగుచుండ 

మారికిన్ వళ వీరికీ నునుజులెల్ల ... 

వశశుచుందురు కలికాలవళము చేతో” 

మర గంజెద్దియులేని మానవులకన్ _బల్యాదు. పుట్టించుచున్. 

_ధర్మస్థానములోన వారి భనమున్ స్యర్థంబు ? గావించుచున్ 

దుర్భార్లంబున న్యాయ వాచిమిషత్ో.. క్ర బహాన్యంబులన్. 

నిగా శగేంచెడువాకి నాలుకల ఖండింపింగు. చాపోజులన్* 32 

ఇక నవనాగరక సంఘముసు గూర్చి. సుగారికి 'సవల్మిహ్రాయమలేదను 

మాటకు కొండొకచో నవనాగరక శపనుబు. సొబగున( గాంచన (్రధానై క్ర 

గొరవంబై, నిరర్ధక ంబై, దుష్బథంబై. . ఇం 88 అను కల్పించుకొని తెచ్చి పెట్టిన 

ఉసమానము సాక్ష్యము. గట్లు ఉసమానములకోగాక్, సూటిగా “రాజమండి కొను... 

హాలు వర్ణనము'న నవ 3 నాగరక సమాజ _వ్యర్థజీవితమును. విసర్శించినవిధ ముక. 

మంచి యుదా హరణ MET Mg 

31. మార్కండేయచరిత్ర - ల పః లు ర, 3 

32, సావిత్రీ చర్మిత్రము . పు. శీర్. 
38, యథార్థరామాయణము - పళ. 
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“ఉదయమునుండి సాయంకాలమైదుగంటలవర కుదో శ్రగముల సలసి డస్సి 
యచట గాలయాసనము చేసికొనుటశై. కొందరు, ఇంటిబాధ పసడజాలక కొంతే సపై న 
నొంటిగ సుఖముండుట టె కొందటు గుట్టిపుబండ్ర పె బైసికిళ్ల ట్ నుండియు వచ్చి 
తమ డాబు చెలాయించుటకై కొందరు, తగిన యధికార్త సప వాసము దొరుకును 
గదా యని యిచ్చకములు 1 బల్కుచు సాత్మలాభను క కొ దరు, ఇంటిలో గూరనార 
చూచుకొనక న్యూస్ పేపర్ణ టప్ఫాల రుచిమరగి మరింత మనఃజోభ నొందుట శై 
కొందరు, పీ పీ డర్లుద్యోగులు కలిసిటప్పాలు కొట్టువారు, పనికిమాలిన వృద్ధ ఘట 

ములు పెన్ష నుదార్లు మొదలుగ బలురోకములు క ర్ల బ్బు? సృరుపులు, "టన్నెస్సులో నాట 

కొంచెము గాని సోడా మొదలగు దిక్కుమాలిన 'మాదిగనీళ్ల కడుపున కొమాధిక్యముగ 
మెండుగ దాగు ఏ సడుచువా ౦| డును, బాలెళ్లైటు దిరుగునో యోట్లు రసలు [దిప్పుచు 

ఒరుగుచు, (పతికక్షికేనన్ గాని పాశెటొచేసినపుడు విధిలేక మెచ్చుచు, మాటిమాటి$ 
సోోరడుగుచు, మిస్ర్రైనపుడెల్ల స్ఫూూకొ నకును తస చేతి ద "టమన శై లి మొదటి 

క్రిం జీమసుద్ద(వాయుచు రెష్టుపుచ్చుకొనియు మీస్ పాశెటొచేసి శె వోపుచు, న 

కక్షి దా కూహాకపు సలప ోలిచ్చుచు, గెల్చుగోరి. బుద్ధి వీక్జనల్చుకొనుటశై మాటి 
మాటికి బొడుమువీల్చుచు చుట్టగొల్బుచు, సొమ్ము కొల్ల వెట్టి యడ మైన నీళ్లు [దాపుచు, 

దెబ్బతప్పిపోయినపుడు సూ్క్క్బూటిష్పు రబ్బరరగిపోయిన దనియు నె న రసము బాగు 
లేదనియు, నేఖీష్టానుసారముగ దెబ్బ తగిలినపుడు తనలో దా మె “చ్చుతోని చెంగటి 
వారి 'మోములను నర్వమురో జూచుచు వెళలినప్వులు నవ్వుచు, సృచ్చతమే మౌట్లా 
డుచు యూరోపియన్ (డస్సులు వైచుకొని బేజరురుగ ధననము. పొడుబేయుదు, 
తద్ది నమెన మోనుకొని తస్పళ (బతిదినసు బిలియడ్సాడు హొససత్వులును, బురద 
సట (దొక్యవిడినట్టూపిరిదీయక ఫాన్సుడేశములో. నొక గాడిదకు. (కోతిబుట్టిన 
దనియు, నమెరికాలో సైన్టీస్టు వీననులో మిరపకాయలళోట కోనీ పెట్టినాడనియు, 
రష్యాచ్మకివ ర్తి రిగారి గడ్డము లో నొక వెండ్రుక తెల న్లి దడినదనియు, విఫానుయ్యు 
ములో నాడది మగవానిపై కెక్కి మీ సము లూడడీ సెననియు, మన చక్రవర్తి రిగాట్ 
మనచేశము. సుమవటికన్న నెక్కు.వ షేమతో బరిపొలించుటకు ఖరారుచేసినారనియు, 
సురేం్యననాథ్ బెనర్జీగారు స్వరాజ్యముం గూర్చి లెక్చరులో భూమిని నున్నుచేసినా 
కనియు, సరవింద ఘోషుగారు  లఅండనులో సునకొరశై బాధపరుచు మాలకూడు 
ఏనుచున్నారనియు, లాల్ మోహనరాయిగాట కోతిసీలచెటకు? బందోముస ముష్పుతెచ్చు 
ఫొ న్నారనియు, బెబ్బిలినుహారాజావారుగవర్నరుగారి ; సభలో శీతమునకు గుదురొ. 
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న్నారనియు, జాతివిచక్షణమాని హిందువు లంద రేకవర్ణముగ నున్నగాని మనదేశము 

వాతననడవని లాల రొమి త్రగారుసన్యాన మిచ్చిరనియు, నొక నబాబుగారు మొన్నసాయం 

కాలము బౌద్దెంక నొత నరుకునకు మూడుతున్క. లు చేసిరనియు, లండన్ కెల్ళిగా 

మును ట్టి చూడగా పై ప్రైగిషేటు ఇెకటరీగారికి ఇండియా యొక్క యభివృద్ధి'కై యాలో 

చన పుట్టక లదనియు, స్వడే మీటింగు చేసినందుకు అల్హాబాదులో గొందరిని (పోసె 

కరా స్థిషన్ జేసిరనియు, జనులు చచ్చి సున్నమైనారనీయు, చటి డేసవిబాధకు 

దాళలేశ 'మైసూర్మహరాశావారు | సీలగిరికొండలు ౩ పట్టిరనియు, మరియొక జమిందారు' 

గాడు సమయుుచపుటొడ్డు జేరుకొ నిరనియు, గవర్నరుగారు ఫలానా తేదీ మూడుగంటల 

పదేనుమినిట్ల ఓ విజయనగరం మహారాజా వారిని కలుసుకొని అబయిదుగంటలకు 

వాల్తేరు రై లుష్లాటుఫారమున నడ్రశ్సందుకొని (ససిడెన్సీలోని భాగ్యపాటి స్థలము 

లన్నియు జూచుకొని సురియు స్వచశసునందు సెటిల్ కాటోవురున్నారనియు, 

చెరీక కురు. కొటుసకు బకోడీలు తినుమని జర్మను డాక్టరుపదేశించెననియు, (ఫమేసస్ 

ముటింగులో నానాజాతి వారందరు కలిసి యన్న పాసముల దృ ప్తిచెందిరనియు, 

ర లడిగినవారితో సకుగనివారితో దెల్పుచు వారా | త్రికల' సూపిరి దీయక 

చదుపుకొనుచు దలలాడించు. వార్తా లాలసులును బ్లిడ్డి కంప్లీటయినది "పీకాటలో 

నింత నాగససయాట యీ డి క యరెన్సు గాన యరోపియనృట్లు సొమ్ము కొల్ల బెట్టు 

కొనెదరోయి యిటువిను యార్ 'పయనొ ససై టీయని చీట్లాను ముదుసలివారుసు, 

రాజు అట కిట్టి హాహా యిహిహీ మరియొక యెత్తు శేయుదుమా? ప్యూన్! స్వీటు 

న్నాయా యేసీ (యురీ తముడు తెస్మునుచు నేమో వ మీక్కిలి లోత్లుగ. నాలో చించుచు, 

సంతలో మతిలేక బంటుముందు ముర్మిత్రిని బెట్ట యె త్రిమ్మని పీకులాడుచు, నూలులేని 

సంత గడబిడచేయు చదరంగపుటాటగాం డును మెండుకొను క్లబ్బులో ..... శ 

పరిణా మసిద్ధాంత సమస్య యము =. | 

దశావతార[ములను సృష్టిష రజ మ (క్రమానుసారమగా వివరించుట. 
పది ప్రా? జోగు ప ఏమా సరగ పప సరిప్తూర్లుంజగు పర(బహ్మ సర్వ(ప్రపం .. 

నాకారు. తనయందుం చానె.. # 

యసతరించు య ఖచ నే జంకు నీ జగ మెల్ల: 

నతేస్కి నాటపట్టయి చెలంగు 
ww hy "i ) ॥ / 

రశ నాయెటుక _ పు॥లు 174-76 



ర్34 
ey we Cea ee లు 
నొకటి సున్న నుగూడ యున్న ప్లు పదిగతు 

._ లందు. బోలిక మాయనొంది యతందడు 

తొలుతను బదివేషములంజూపు, నన్యాని 

'జాడల జంగమసంఖ్య స్పాన్ 

గేవల జలచర జీవులలో జప 

పదివేషములలోన మొదటి మచ్చు 

దీని అక్కల జావనాని సై శెగిళెడు 

పములు బుమై నామై ని, నాలు 
. కాళ్ళతో భూజలగతులందుల డాంబిలు 

_ శెండవరకముగానుండు, దీని 

వలె పంచనఖములంబరంగు నసవిపంది 

మూంజవయడి. దీనిమొదలువేని 

తో 6కలుగల మృగలోక మంతటిలోన 

. నింహము నాల్లన చెల్ఫు, తోక 

గలుకక చేతులుం గా శేర్పడంగం బొట్ల 
పష ౧౧ ను 

“యగు మేనుగల్లి మాటలాడ గలుగు 

_మనుజుల్లై దవతీరు, మణీ వానికన్న ఇ 
ర వ్థ్రంబు కాంతియు బుదినలరున63 

ధి టి 
_ నునుజుణాఅవపోల్కి., జనలోకపాలన 

దముకై యు_త్రమో తముడు గాంగ 

నెగడు భూభర్హ యేడగు వేపు మదియ సృ 
ద్ధికి మేర యంతతోం దీనివేంత _ 

(క్రమముగా సృష్టికి గలుగు నెన్మిదియన 
వేవము ముత్తున చెలయు'నుండు 



రరిర్ 

తొమ్మిదవరూఫు వికృత వేషము శ్రి నమజీయు6. 

బదియువది మృగలీలత 6 దర౮ంగుం దుదకు 

భూమిచరములు జలములమున్దు, స్క 

యెల్ల యును 'దెగు మిగులు స సక్వేశుం డొకండు్ 

దళశావతారనులను జలమునుండి పుట్టి జల్మపళయములో అంతరించు సృష్టి 
పరిణామ క్రమానుసార జీపులుగా అన్వయము చేయుట ఇందలి విశేషము. మత్స్య 

రకార్మవరాహనారసింహ వామన పరశురామ (శ్రీరామ బలరాను బౌద్ద _కల్కులు 

పురాణ (పసిస్ష దశావ తారములు. 

ఈ అవకారములకు సృష్టి పరిణామ్యక్రమమును ముడి పెట్టిన విధానమిది- 

కేవలము జలచరమైనది చేప (మత్స్యము. తరువాత. జులగతితో పాటు 
భూగతి.కాడ కలిగిన తాబేలు (కూర్మము). తరువాత తాబేలువలె పంచనఖములతో 

నుంథు అడవి పంది (వరాహము), తరువాత శోకలు కలిగిన మృగము సింహము 

(నారసింహ, తరువాత తోకలేక పొట్టి కాల్సేతులకోగూడి మాటాడ కలిగిన 
మానవు (వామన). తరువాత మాటాడపేకాక సౌందర్యము బుద్ధి కలిగిన మాన 

పుస (పరశురామ. తరువాత జనలోక పాలన దథుడైన. ఉత్తమ మానవుడు 

(శ్రీరాముము. ఇక ఇక్కడనుండి మరల మానవుడు వతగ మయి మత్తులో నుండుట 

(బలరామ). తరువాత మృగ్మపాయుడై న మానవుడు (కల్కి). తరువాత భూమి 

చరములన్నియు జలములో మునిగి పోవుట. | 

ఇట్లు దళావతారములను సృష్టిపరిణామ సిద్ధాంత పరముగా అన్వయిందట . 

దాసుగారి ఏిషయ విమర్శన విద్యకు నికషద్భకదను. 

స్రన్మోత వుతము ః 

దాసుగారు లోకములోగలి. య. పార్వవక్షమన 

వారికి సమ్మతమైన నుతమును స్థాపించిన విధము . నం. 

85. గజేంద్రమోక్షణము పః లు 7 nn 



రిం. 

అదికార మున్నరాదు కాస్తున న్వభా 

నము లోకమనిచెప్పు చ ట్ ద్దవతీము 

జగమబదము (బహ శ్ర సత్యం బంటందు సెం 
fp : వ్ : ॥ ళ్ 

తేయు బోధపర్చు సై వ ్యతిమతము 

సగుణం డీశుండు (సపంచనునాని su NAS 
Ty 

భూతి యంచు గణించు దై .తినులిము 

ఇహమె నిక్కము పరం 'బల్ట6 గల్ల యకుంనుం 

డెల్ల ముసేయు నొ న్తీకమతంగి' 

ఇన్ని మతేములలో సారమంచి యుంచి 

దయయు నిరో శ్రపామున్ భీ భర శ్రైబస్టి 

నాల్లటన్ (గ్రమముగ6 బొంది నయము ఫరా 

. జయము వున మందవలయునో సభ్యుల బధ 15% 

ఉన్నచో జరుగుచున్న దంటంచు సి. 

ర్లత్యుంబు జాపెఢు లత్యపతొలు, 

నున్న దానిక లేనిచిన్నెల నలరించి 

_ నామంబుదిద్దిడు న్యాయమతింలు 

నున్న జొటుంగక యున్నట్లు Woon 

జాలుట 'లెక్కి-౦చు సొంఖ్యర టలు 

నున్నది మన మనుకొన్నది సత్య ని 
శేవమున్న దను విశేవగతులు 

డన్న 'జెల్లును చేకున మ ను త్లొిమంబజు 

సందియం ఓల? తలపుల జాంతిబూను( 

* జచెడు యోగ్నవ్రతులు కలియందు ఇన 

నాడమ్మాతులుగా నపనాదు గాందీ 

86 అంబరీషచరిత్రము - పు. లీ 
37. మార్కండేయదోరిత్ర - పులు 7,8 



68) క్రి? 

వ్వతంబుండుట యము $కాదు మణి య నే ర నె తంబు (పత్యతు. భా 

వాతీతం బయుగాన6 గర్మములు సేయ న్మానరా "ఏంచయున్ 

వ్వ లొటె | గతీనమంబు (బ్రహ్మమనుచున్ ధర్మంబు నర్మాహిమై 
లం 

ఖ్యాలిన్సల్ప్నవాలి యు తము జనంతా! సూర ట్ర్ రాయ భా 
అలయలీలీ 

ఇట్లు బౌద్ద చ్వెతాదై వ్రత నా స్టికాది మతముల. లక్ష్య (2) న్యాయ సాంఖ్య 

వై చేషిక యాగాది “దర్శోనచులను శెలిపి, వానిలోగల లోపములను బెటకుచూపి, ఆ 

యు 
సిదాంతక ర్హలను “రాఫ్రవావమా్య ములు" అని నిందించి, నిర్మోహియె భ కిభావ 

ర అలంటి 

భరితధర్మ + బుడి కలవాడే యు తముడని సిదాంతము చేసినారు. 
థి అరి థి 

ర్రతురథసన మసగా యజ్ఞయాగాదులలో సలుపు జంళుబళి, దాసుగారు ఈ 

జంతుబలులను పనికట్టుకొని త్యవముగా విమల్శించినారు, 

“గగసోరపిందం జుం 1. ఫొందుముని “మేక 

(1 al * ॥ 3 10 అంబ వీసురకు జన రిసు TAG అ ( a స ష్ బి 

లో ఇ ® RE) uy” No = 

“తమకు సంపవగోరి a వతములకు జం 

స అను బలియిచ్చు దుర్భనులని 

(చుతిలోగల ఉత్త పుముం్య తమైన “స హిం స్యాత్సర్వ భూతాని" (ఎభూతము 

నను పి ంసింసరాదు) అసుడానిని అదఠింపక, అధమమం (తమైన “'సళుమాలభేత” 

(వళుపును చంసనంయున్సు అనుదానిని అనుసరించి నీచులవలె జంతుబలులను 

(ప్రోత్స హి చుచు పండిత సమానులై విబ్దపీగు విపుల ఫిచే క శూన్యతను విమర్శించిన 

విధానము wn 

ఏర. సూర్యనారాయణ శతకము = వ. రిని 

49. హారిళ్చందోపాఖ్యానము - పు. 6 

40, సౌవిలీచరి త్రము _ పు, 45 



చెరుకు తీపి యనంగ జేర యబ్దానిని 

వేళ్ళ మోయ నవులు నెడగు పగిది 

'వేదవాక్కు.-లెల్లు నిధులని పసుహింస 

సలుప్పు కూ+ళ భోగములను గోరీ] 

నుతిసకారము ఒకనేళ బలినేయద లచుకొ న్నచో, మాసపులసు బళియిచ్చి 

అంత్యమున ఆ యజమానికూడ అగ్నిలో ఆహుతికావలెను, స్వార్ధముత్తో (సణ 

ముల తీపిపె, అఆపనిచేయరు అని విమర్శించుచున్న విధానము. 
(rr 

యు ము “వరో మదయ వే ము గ్గు వు wo న 

విధివోదిత మటన్న వేదవాక్కు... 

లని ప యుల డొ నమి శ్ర యజమానుల నంతయు 

ఇ వరాం స భళి స్తే హాన డ్రై ర్య నిజ్ఞా నములను 

మా నన్రులనుబట్టి మటిీ యూసములలగ్యూ] 

ముక్కుసెపుల్ నోరుమూసి ఛంపి 

వసందిసి యగ్మీభోపల'వేల్సి “పంగా టి 
౧ “లు 

నంత్యహోమంబుగా నగ్ని ణన 

బడి ముతింబొాందవ లెనని నుడుసు, మ్ పంట న్ / 
జెనటు లిప్వు డలత్యంబుచేసి తమరు 

En గళము బెల్ల మనీ పోవు.మాల్ల శీ 

లొంద మేక లోయుచు నుందు రక్షః 

wh జీ శో wi 

ఇట్లు ఏమర్శించి, ఇక యజ్ఞముచేయించు | కటికి పండితుల ప్రై మండిపటుచ్ న్న్న 

విధము . 

Siena 

41. సోవిత్రీచరిత్రము - పు - రి 

42. ye పు॥లు రీ, 9 



539 

ఫ్వర్షములోన రంభాభోగమిట బహు 

మానముగొన య జవమూనుడొకయ 

శశ్చి ఇతె బక ధ్యానంబు సలు 

బండితవు శ్రినున్రాడ్ " (బహ శ్ర యొకు 

సకల కి యుల బృ క్ట నముల నియమించి 

దంభులడె. తిరుగు సధ్యర్యుం (ఫెకండు 
టి 

కడుపు కీకళూూ-_ర్హికె కమునుకంపున కోర్చి 

యుక్కి.రిబిక్కి. రా హోత యొకండు 

_గుతులసారంబు జలియక (5 తువులంద 

ఇ శుపులం జంపి సొఖ్యమల్బంబు గొందు 

రుచితమెలుంగక యిది యె విధ్యు క్రేమంచ 

as కరు శ్ర కుం దయ డూరను గద 

ఈ పహింసరు వ్యతిరేకులు గనుకొనే దాసుగాతు వారి 1గంథములందు 
మాటిమాటికి మాంసాశనమును గూడ విమర్శించుచుందురు, మచ్చునకు రెండు 

ఉదాహారణములు _ 

'అఆయుగా దో గ స్ట్ర ముల య న్స్ యిల్లి 

'పొలుశ శి, ౧-5 ఛాన్యముల్ సలములుంప 

జం తెంస్తులలబెట్ట 5 తిననేల జాలిమాలి 

సననం మలమనుకొను మానవులకుకో 

“వరాహ వ్నాతసాశను అచ్చోట నే సై రెవ లై. నే. . 

ల సందక్ళదుకు కల్చించుకొని డాసుగారు. .అనేకాంశములను విమర్శించిన. 

43. సావిశ్రీచర్మిత్రము -పు॥1లు7?,5 
44. హరిళ్చం(డోషాఖ్యానము = పు, క్ ట్ల 

4ర్. అంబరీషచర్శ్మితము - పు, క్ 
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ధిషణావిశ్లేషణము ; 

ధిషణ అన బుద్ధీ లేక మేధాళ క్రీ. ధిషణా ఏసేషణసున మేధాశక్తి యందుర*స 

అంతరములు. శః మేధాక క క్రి జీవ థీనికి భేదించుట స్యష్టి అతిణము. ఈక పధి 

గరి యే జీవులకు తో హే రముతో కొరతను నీదములను కల్చించుసిది, నొమాస్య మాన్ 
రా 

వృునకు కవికి, కవికి మహాంవికి భేదమును ; నిర్ణయించుసది. సామాస్య మాసప్పస్పు 

కవి యగుటకు, కవి మహాకవి యగుటట ఏయే చేధా విశేషము లుండవ నో 

విశేషించి, అవి దాసుగారిలో కొలునుట ౨8 (సర Se లక్ష్యము, 

ఏహామనీషి మనీషామంజూష యందలి అభలు _ 1. అసుకీ అన (observat, 

ion) 2. అలోచన (thought), 3. విసేచన (diserrtion), 4 అవగాహాన 

(Understanding), 5. ఊహశళాలిత (imagination), 6. ధారణ (memory) 

7. అనుభూతి (1661106). 8. భావసు (idea), ౧. ఉస్పైనో టు (attitude). 

|| 

ఇ 

ఈ అంశములు చూచుటకు (ప త్యేఠ[ములుగా (ఏసీపీ OW ప, ఒరీదొని 

కొకటి సంబంధము లేనివి కొప, సూచీసూ శ్రోస IEE దళ గా గయ స అంచ లీ 
j8 # 

We జం Heyy 
(భీ thd l 1 

కల్లో 
[క్రమవికాససూ (త్ర సంబంధము స్ననే. చిక (కమవికాసనునకు స్ ర సము 

1. అను? లస : 

అనుశీలన సున పరిశీలనము, లోకములో అరుగు పెటిస సతి పొణిీకీ గగ 
ta 

పొథమిక లక్షణము. మనుగడకు మొవటిగుభుప్తు లః అనుశీలన (పతి హాబీ 

1 అసం wig Ms wf ell Won 7 సాధారణ లక్షణ మెనచో , మరి మహామనీషి ఎకంనములలో దీనిని [స జ్యకముగో 
ఆట్ రు 
బర్చుటి బట్టు? అను శంకరు అవకాశ మేర్చి సను. దీనికి సమాధాన ఏది, సునీల 

కాడ కక్క సామాన్యనూనవులు చూచిస నం టగ్ నమో చూచుచుంససిను, రా 

an 

ఆఅ విలక్షణ me యం. మూ ఏముగను, mg మొాసపుల భౌతి 

నేతములకు కన్నడు సృష్టియే యితని దృష్టితో సురియొక సృష్టిగా మారును, 
టి భల రం 

సామాన్యమానవునకు చందుడు చందుసుగా మాత్రమే కస్సింసగా, కవికి అః 

చం(దుడు ఐ ప్రియురాలి ముఖముగనో, (పక్క తీరొంత నుదుటి తిలరముగనో, 

కౌక్మీరశంభులింగముగనో దర్శన మిచ్చును. ఏత్వములో అనేకత్వము | పదర్శించు 
“2 టీ టి న్వ్ ఛ 

టయే కవితాజీవలక్షణ మగుటచే, కవికి కవికి కాడ వీక్షణము నందు విలక్షణత 



511 

యుందును. కౌన దర్శసనమందు కూడ కవులకు వై లకీణ్య ముండును. విలక్షణ 

స్క్ష ణ విశేషవైన స కపులలోనే ఒకరి కొఠరిశే పొత్తుండసప్పున ఇక భౌతికదృష్టి 

గల సొమాస్యమా ా స ప్పు లతో పొ రండునా ? కనుక సొమాస్య మానవుని అనుశీలన 

శీవలము ఛె క మెసవనియు, ఇ ఛాని అనుశీలనయు విలక్షణ సుందర మైనదనియు 

సాొరాంళ యు. 

ఎ అనుశిలస లక్షణము దాసుగారి పుట్టుపునకు టైపు అనుటకు “మొట్ట 
లే we 

సబుతట సుదీయ త్వ కో(రస నాాఘాణ చడ; పవృత్తి తిహేతు సుజ్జనని యయ్యెను 

నా చూప్పలరు నొ తచ్చి మోయ, న నొ చెప్పులకు నాతల్లి పం రంపు, నా జిహ్యకు నా 

తని చన్చాలు, నా మేనికి నాతల్లి పొదిగిలి యును దొలుదొల్వ యనుభూతము 
na) 

లభొ్యుసుం రయ్యకపయుగా నా నా ౧ ఏ పెరిగిసకొ లది తప్పటడుగుల తోనే నా తల్లి 
ర 

దం్యగులు మొఠలగు పాణదింధుపులను, సంతత పరిచారకులను, పృథివ్య"పే 

rr గ శో బ్ అటి లీ టిలో 

తోవాయుపులను, అతంకావకాశముంనుు కత్సిపాసలన్కు హేయాడెయ వస్తువు 

అను, (పి యాపియ క క్భత్యములను, భయశో కకారణ విషయములను గుటుతుపట్ట 

గలుచుంటిని”! అని స్వీయలోపములనే డాచుకొనకుండ బహిర్గతము చేయు సత్యసంధు 
గ 
శ దానుగారి వొటలు | వఐల (సమాణములు, 
Coram 

ఇక్ దాసుగారి అసుశీలస లక్షణణయునకు సొక్ష్యములుగా ఒండు రెండు 

లిక యులు 
క $ Gala) (bw pen 

i hems ఫి న త్ల! / Why 1 

“శ (=. 1By-- యగు "నంట చిజునన్ర 

సును నును బో ఎలి ణుట సాల 

నీ 

(గుక్క " (గూంగనంత సపనగంన gyn i గస్తీ 

we: ye 
సెస్కు.లఎలినీ్ యనుభనించన్లై తి 

భది పసిపాప పదతి, శ్ర పద్యసారపాఠమాను దాసుగారు మ మూగగుదలై న 

థ్ 
ణ్ ,8 జో ఖో 

నవీపొాచల చెంత నేర్చుకొన్న గదా, 

1. నాయెటుక - పు॥లు7,రి 

2. మార్కండేయచరిత్రము - పు, ర్ 



ర్ర్42 

పరులకు గనరాని వెరపున నొండొరు 

సొలపునం (గోంగంట. జూ-చుకొంట 

వంగిలేచుచు. బరస్పరము లాఘనమున 

దోసిళ్లం దల బాలు పోసికొంట 

లంకెవడిన చెంగులన్ స _ష్టపది దొ క్కు... 

తడబాోటున మిథము తగులుకొంట 

మనసుల గల్పిన కనుల కనో్యోన్యమున్ 

జల్వ క( కః పపుబుక్క- జల్లుకొంట 

బలువసంతపువింజెలోం బరగునుంగ 

రంబు "వెదకుచు. గెంగేలు రాచుకొంట 

మొలక నవ్వులు నప్వుచు ముద్దుగొంట 

నవవధూవర చే చెప్ట లందముల పంట 

తలుపు తెజచుపాట తడబడి యొండొరుం 

"బీరొ్క-న సిగ్గునన్చెనగులాట 

శెంగేలు గలిపిన సింగారపు పవార 

నడ్డద్దంన నిహాళి నందు సౌరు 

అజికోర్కి. ముడుపుల నందించుకొను "నేళ్ళు 

నిముసమ్ములోన వేసములమార్చు 

వ్రక్కుూవలం బువుచెండే యు జూణతనంబు 

చగసక్కి-ముల మొల్క-నగుల జంబు 

గడుసుముద్దు వినీవినపడని సుద్దు 

కోన్ను మెలపు కడున్లాత్తకొన్న వలపు 

గ్ త యూలుమగలు (1. వగలు 

ననా 

. యథార్ధ్థరామాయణము - పులు 92, 93 
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మ ధ్యలో నుండు [బహ్మముడికి తప్ప మరెవ్యరికిని తెలియని [కొత యాలు 
మగల వగలను ససికట్టి సట్టుకొని గుట్టు బట్టబయలు చేసినది అనుశీలనమే కదా, 

ఆలోచన : 

అనుశీలనము నిరంతరము చేయునపుడు, ఆ అనుశీలిత దవ్య మూలస్వభావ 
మును శెళిసికొ నవ వెనని సలి పెడి [ప్రయత్నము అలోచన, 

తరతరాలనుండి తర్క ములో తిరుగుచున్నను తరుగనిది స్వర్గనరకముల సద 

సత్సంశయ సమస్య. ఆ చర్చలో తలను దూర్చిన వీరి ఆలోచన _ 

(బతికీయున్న౦తకు స్వర్ణనరక ముల 

సంగతి సెైలియ నసాధ్యముగద 

నిరలినవారలు సరలోకవా_ర్హలు 

చెప్ఫిరా మనతోడ నెప్పుడై న? 
యుగ §ల నోళ లో మలయు వేదములకు జజ ౧౧) 

గనంగన నొక ముక్కు మొనయులగలచె? 

వీపసమాఅతీనయటు బెల్విళూన్యంబగు 
గ 

"బేళళంతముల యందు! బెల్ల ముగను 

మనకు గగనారనింద వర్ల నము “వేల? 

యిహామునందున స్వమ తొభివ ఎ్రద్దినోాణి 

ఇయ రసో వన్యమై తిక ఛీ త్ర క్ష. న (౧౯1 

ధర శ్ర రృన మెపుడై నం దప్పంజనదూో 

[స్రభాకరుము (సతిదిస్మపాప్టాణమున (తి పాణి! సు్యసభొతసు. సలికి కరము 

లలో తట్టిలేపు మ్మితుడు. అతని ఉదయమునకు కదలని కవిహృదయ ముండదు. 
ఇర సూర్యనారాయణుని భక కలై న దాసుగారికి ఒక్కొక్క కిరణము ఒకొక్క 

ఆతోచన పుట్టింసదా? ఒక్క “ఆలోచన 

4. భీమ్మచరి తము - పుర్ 
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నలుసైనం భువిలోనంజూపి, పరిమాణం "ఇ )ంత ణో కల్లు ను 

క్క_లకుం జాటోొనరించి, భూమిజలమింకం'జీస్, నారాధరం 

బుల మింటం గలిగించి, శూన్యమున నఘం బభొత్చేర( గల్పింయ రా 

ఊకులమిన్ నీకరకొశలం బహాహా! మాయో సూర సం. రాయు శె!” 

భాసుమంతుని ఈ అత్యద్భుతములై న కరకొశలఘసత లన్నింటిని _పోగుడేసి 

నది అనుశీలన వలన కలిగిన ఆలోచనయేకదా. 

పుట్టిన [ప్రతిజీవికి కోరుకొసకయే సాయుజ్యము స సొదించుసెది మృత్యు 

దేవత. ఆ  మృత్యుదేవతను గూర్చి దాసుగారు చేసిన అలోచన wri 

అ ప్పెగ వేయకుండు మణి య ర ము దొంగిలరగుంహ గ్గు స్సుట్ 

వొప్పవకుండు పాలకులు జూచినంగాన్సి సమ సని" 'ఖ్యముల్ 

చప్పున? భర దోలి యవశంబయి వె సాడు 5 | “స్పుభంయ్యు మంట్" 

రొప స్పగంజాలినట్ట చమురుం డొ "కలన నం గనంగ వః చ్చి న స 

ఎంత |పజానురంజకుడై న |వభువై నను, చావువయ్యపుపీడసు వదిలింపలేగు 

అని వీరికి మృత్యుశక్రిపె కలిగిన అలోచన, 

“సత్యము, అహింస” నేనుగొప్ప, నేనుగొస్ప అని పోటీపదు. దిర్కాలా 

ద్యననచ్చిన్నములై న ఉత్తమోత్తమ ధర్మములు, అట్ట సెత్యముసము లోరముసే 

సట్టిన దౌర్గత్యమును పరిశీలించి చేసిన వాధామ యమైన దాసుగారి అతోటిస GC పాటు అఆ 

ధనముల నాళించి తగని 'బేకము చెస్వు 

వ _ర్థకు నోటికి వషకీ వశీ 

దీనుల కొంపలు దీపెడు “నీ ౫ (యి 
స 

క ఇట సాథ్యంబులం గుండి కుండి 

5, సూర్యనారాయణ శతకము - ప, 5 
గ. మార్కండేయచరిత్రము - పు. 9 



69) ర్ి5్ 

మిగుల లంచముమేసి నిగిజెడు నుద్యోగి 
కలముసం గన్నీరు గార్చి కార్చి 

సోమరిపోతు. సోదెలు పక్కె-డి 

_ముతగురువులవెంత మాడి మాడి 

యక్టులుంటివి? చెప్పుమా, యెల్ల వేద 

సర సులంబొల్బు ౮ రాయంచ! సాధు మైత్రి 

స్యునతమ్ముల ముఖ్యమ నూన్ఫ తజ! 

అలోచన చేయునప్తగు ఎదురగు అనేక సమస్యలలో సిదిముఖ్య మో, ఏది 
సమంజసమో, ఏది సత్యసమీవమో యని చర్చించుకొని మూలన్య భావమును కేల్చు 

జీ కసీ కలో ను అకణము విషనన, kt 

ఉదాహరణముసకు చేదమున న హింన్యాత్సర్వ భ్రూ తాని” (ఏజివిని. హిం. 

సింపరాదు] ఆను సుంళమున్నది, ఆప్టే 'సళుసూలభఖేత ' (సశువును చంపవలెను] _ 

అను మంతయు కరాడ నున్నది, అః చెంనును సఠన్చర విరుద్ధ సిద్ధాంత న్రాపకములు, : 
అప్పుడు ఈ రెంటిలో. నేది (గహి6పవ లెను? ఇది సమ్మతము? అను సమన్య 
ఎదురుకొగా దాసుగారి “విచేచని చెప్పిన తీర్చిది యు నం. 

"ముగి “న పాం స్యాత్సర్వభూఅ “ని” యన్యుశుతి +. 

సావరింపక “పశువమూల భీతి 

(య్ నునట్టి యభమమురి 'తానుసారంబుగ 

నల సీచకులము లల ల్ల మ్మ కొఆకు |. 

బలులిచ్చు Ae బండితమానులై.. My 

స్మి పుల వం చును విజ్లవీ*న.. wn టలు |. 

అట నటన | 

7, హరిశ్చందోపాఖ్యానము వు, 6. 
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బజన శ్రంబునం జేదజంతునులం జంపు 

sa 

కటిక యూజులకును గలదె ను. 

ఉపనివత్సులు _్రుతికా ౦తే కూర్ష 1. గ్ 

ముందహాంసను స్థాసిందు? నదియ సోూాూాముూ 

కను కధా వూసకుం గర్మకాంగ 

మూని పసుహిం~ సజెల్ప నపొన మచటకి 

లోక ముతో మానవకల్సిత మై ఇప్పటికి ప్రూరణముకొని ఓర రానణకాస్థ్రయు 

చాతుర్వర్థ్య సమస్య. ఈ చిక్కు సమస్యలో చిక్కి స (సజలకు దాసుగారి వివేచన" 

చెప్పిన విధము _ 

"యజ్ఞాదీ పుణ్యకర్మములు, గర్భాధానాది షోడశకర్మములు, జస తఫములు, 

తీర్హస్నానో పవాసాది వ్రతములు, నర్జాాశమధర్మములును, పరలోకమును, ధర్మార్థ 

కామమోక్షసాధనములును, సకల | ప్రాయళ్చి త్రములను శేవలము స్వార్థ త్యాగగలు 

లయి లోకోసకారముగా జీవించు పుణ్యాత్ముల కొటిే (పాచీస సుహర్థలదే విధింస 

బడెను, జసవంచకులై భూత దోహమాబరించు కుతీంభిరుల నిమి త్ర "మెంత 

మాత్రమును గాదు, (ఛాహ్మణధర్యము జ్ఞాసము, త తియ ధర్మము కార 

అము, జె వై శ్యధర్మము కృషి బె వాణిజ్యాదివ్యాపారము, హాదధర్మము సకల సై 

పరిచర్య. ఈ నాలుగుధర్మములు కలిగి లోకోసకారమొసనర్చువారె కులము కల 

వారు, భూత్యదోహులై, సంచకులై, కుక్షింభరుపై స దుర్జను లెల్ల శాతి[భష్టులే, 

[సత్యేకము వీరు (బాహ్మణులు, వీరు క్షత్రియులు, వీరు వైశ్యులు, వీరు సూదులు 

నని జనులకు జాతులు లేవు. లోకోపకారపరాయణుడగు నొక్కా సజ్జనుడె నిత్యా 

నిత్య వస్తువివేక దళలో ద్రాహ్మణుడై , ధర్మాచరణదశయందు 'కతియడై 
కృష్య్యోది "కియానిర్వ ర ర్హనదశ యందు సైజ్యుడై, దాలనృద్ధదీనా రృసాధుసేవాదళ 
యందు శూ[దుడై సార్గకజీవన మున చాతుర్వర్గ్య ధర్మ ముల గడుప్ప గుండును,” 

8. సావమ్మిత్రీచర్మిత్రము - పు. రీ 
9. జగజ్జ్యోతి - ప్రథమ -పు॥ లు 15, 16 



రశ 

నిష్పాక్షీకము, సత్యసాకికము నైన దాసుగారి ఈమాట పాటించినచో 

తోళకములో కులాలగోల నేలకూలును, 

పరోపకారముకన్న మిన్నయెనది సున్నయని, “ఆ పుణ్యము చేయలేదు 
ఈ పృణ్యముచేయ లేదు” అని చీంతించు మానవునకు దాసుగారి “వివేచన” చేసిన 

క ర్హవ్యబోధ 

పసుల జన్న మున జంపంగానేలళ నాక్షలి 

గొన్న భూ తమ్ముల కన్నమిడు'డు 

నోరు నొవ్వంగ వేదపారాయణము వేల? 

నందణ్మీ మోల స సత్యను పలుకుంట్సు 

నీర, రయ్మాతేల ఢన్సీ తీరుగులాడలో నల? 

నొరుల కిల నహాయపడు గు 
MN +) క. 

సంన్యాని నిష జెంచగానేల? మన తోటి 

సాటివారలకునై పొటు పనుండదు 

బందుకీంకో వేయిమాట లీయిలనుసర్య 

జనుల రుపళారముగ నడువసి నునుజుండు 

జపతపంబులు నిష్టలు సలుపు "టల్ల 

జబూాడిదంబోయు పన్నీటి పోల్చి నాటో 

జుర్ర శ్రవ్యబ ధ ఇ 

న్లో శాస్టేన (న్రవశ్ష్యూమి యదు కేం (గంథకోటిము . 

పహోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ' పరకీడనమ్' — 

అను పసిద్ధ ్లీరభావమునకు [ప్రాణ బంధన og 

10, భీష్మచరి త్రము ౯ పు లున్న ర 
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అనగాహాన 4 

విసెచనదృష్టితో నిరంతరము చూడగా చూడగా కలుగు సరిశీలిత దవ్య 
జో? ను. శ ఓ వగా ప్ర న, తత్త్వసంపూర్ణ సాక్షాతారము అవగాహన 

ఈ అవగాహనశ క్తి దానుగారిలో నెంతగా కలదన్న, ఇంతటి అవగాహాన 

గ ర్తి ఒక్క మానవునకుం కుటకు అవకాశముండునా? అని అనిపించుసంతగా కలదు, 

ఏ గ గురు. శు్యశూషలేకయే స్వీయావగాహనశళ క్తి వలన సంగీతము, నాట్యము, 

వ్యాకరణము, వేదాంతము, ఆయుర్వేదము, నాలుగయిదు భాషలు .... అవి యివి. 

యననేల? ఒక కళాతృష్ట గల మానవుడై నను ఒక్కూతణము వ్యష్థముచే యటతన్నను, 

ఇన్ని విద్యలను స్వాధీనము బేసికొ నుటకు ఒక శీవితకాలదు చాలునా? అని 

ఆశ్చర్యము కలిగించు నన్ని విద్యలను దాసుగారు అవగాహాన చేసికొన్నారు. అందు 

లకే శతావధాని శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ పేంకటళాన్త్రిగారు _ 'దానుగారు పాణినీయంలో గూడా 

తగుమాగతం (వేశం సంపాదించారన్నది సత్యదూరం కొదు, అయితే అందులో 

యెవరి శిష్యులు అంపే, అందులోనే కాదు యెందులోనూ కూడా యెవరి శిష్యులు 

కాదు''! అని ఒకసారి అన్నది, = 

“అస్తి సర్వేషాం మహానుభావానాం స్యాగ ్టయునార్థం 

గుర్ “రావశ్యక తా నారాయణదాసన్య | కోు.పీ గుసుర షదృళ్య 

అని (శ్రీ కర్ణ వీర నాగేశ్వరరావు గారు పలికినది. 

ఈ పలుకులు [పత్యక్షర సత్యములు, ద సుగారు తను అవగాహా హసేశ కి 

వలన స్వాధీనము చేసికొన్న విజ్ఞాన మపాఠరము. అనువాద |గంథాలలో కస్పడరు 

వారికి గల సంస్కృత [పాకృత “హిందీ పాఠశీకాం[నాంగ్లి 0గ భో భాషలపై స్పేగల [ప్రభుత్వము, 

వేదములు, స్మృతులు, అష్టాదళపురాణాలలో మానపునటు ముఖ్యములై న ఆయుర్వే 

దాంశముల నెన్నింటినో (పోగుచేసి 'మన్కిమిన్కు' అని యొక (గంథనుగా 
[వాయుట;: తొంబది రాగములలో రాగనామసిస్దేశము చేయుచు సర్వతాళాత్మక సంచ 

చొ త్యేక కాళముతో సస్వరముగా అమ్మవారి పై నొక అపూర్వ సంగీత పబంధను 

11. కథలు- గాథలు - ద్వితీయసంపుటము - లా పు 664 

12, వజపాతః - పున 
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వ్రాయుట; సంచముఖీ, సషణ్ముఖులను చూచు సంగీతవిద్వాంసులే నిశ్చేష్టులగు 

నట్లుగా (పదర్శించుట, సంగీతసాబ్లాత్యాత్మ క మైన 'అసాధ్యాష్టావధానము' సలుపుట 

శతాధిం శీర్షికలతో భారతీయ విజ్ఞాన భాండాగారముగా జగబ్లో్యతి అను |గంథముగా 

వ్రాయుట, తద్భవవాసన కూడ లేని “నాటుతెనుగు' లో అనేక రచనలు చేయుట, 

నాటుతెనుగు ఫదముల నిఘంటుపును 'సీమపలుకువహి' అను పేరుతో సమకూర్చుట, 

గూఢార్టమయ మైన “బాటసారి” అను [పబంధమును (వాయుట; మహాభాష్యనివ్హా 

కలశే ఆశ్చర్యము కలిగించు (పొఢపయోగములతో “తారకము' అను సంస్కృత 

[పఎంధమును గూర్చుట మొదలగు పరమాశ్చర్యజనక కార్యముల నెన్నింటినో సాధి 

కారముగా, నిర్వహించినారు. ఇక వారి (గంథములల్నో (గంథపీఠికలలో, ముఖ్య 

ముగా సవవసతరంగిణి, సీమసలుకువహి (గంథషీఠిళలలో వారు తెలిపిన నూతనాంళ 

ములు సహా | సాధికములు, 

ఉపహాళాలిత ; 

అవగాహన వలన కిలిగిన వస్తుత శ్త్వసంపూర్థ సాఇిళ్కారసత్యమ, సృష్టి 
ల | 

లోపభూయిష్ట మని తెలియజెస్సగా అ లోపభూయిష్ట సృష్టికి లోపపూరణము 
( 

చేయుచు కళాత్మరముగా భాష్యము చెస్పదలచుట ఊహళాలిత, 

సిసువీదలకు! గుక్ష_ మురికి గంతొనము శ్ర 

_ థోటేశునాలికి గొక్షటీకము 

తనె న కురూపీం శేరనీయదు' చల్వ 

యందశానికి బోని యంగు సున్న 

మ్భు సూను మారగం ్రహీనుల క కుండును.. 

దినగలవారికీం దిండొలేదు 

దాతను ముంగాళ్ళ(దన్ని మీగడ. ళల్మి. 

కొశులొ” 'భివానినిం గాంగ లించు... 

ఉన్నవా కున్న దని యేక సర్వర్ల. 

చేదనుచుం గుం "జెదరు నీరి రిళేనినారు.. 
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మూడ సీలోకమంతయు శోకపాతము 

సత్యముం దయ గల్లిన జనము తప్పే 

ఏరియో యొక లోపముతో ఈ లోకమంతయు శోకహాతమే యని చేసిన 

భాష్య మిది, 

(పొద్దు పండుటాకుపోలిక రాం 7౦ 

జాయి చివురులె త్తే. గోయిల లన 

'జెలగి కవిసెం జీకటులుటూ చెం జుక్కూలు 

పె ని చందమామ పండు తోవ 

ఇది చం్యదోదయ వర్ణనము. చం్యదోదయాత్చూర్యము [పొద్దుకుంకుట, 
ఎట్టనికాంతులు [పసరించుట, చీకటులు వ్యాపించుట, చుక్కలు కస్పడుట అనునవి 

[ప్రకృతి (పకృతి. ఈ సందర్భమును చక్కని ఊహతో మిళితముచేసి, (పొద్దు 

(కుంకుటను పండిన అకు రాలినట్లుగా, ఎట్ట నికాంతులను (వసరించుటను చీగుర్చు 

టగా, వ్యాపించిన చీకటులను నల్ల ౨ నికోయిలలుగా, చుక్క లను పూలుగా, చం|డో 

దయమును పండుగా చి|త్రించి, శ సందర్భమును ఒక వృతముగా ఊహించుట 

జరిగినది, 

ఇంతకుపూర్వ ము వచ్చిన ఉదాహరణమున లో సభూయిస్టమైన సృష్టిని 

వ్యాఖ్యానించుట జరుగగా ఈ ఉదాహరణమున లోప|పస క్తి కి తీసికోన రాక, "కేవల 
సృష్టినే వ్యాభ్యానించుట జరిగినది భేద మిదే, 

_ భగవంతుడు విశ్వస్వరూపుడని భక్తుల విశ్వాసము. భఖ టలెన దాసుగారు 
అ విశ్వన్వరూపతను వ్యాభ్యానించుచు చేసిన ఇంకొక ఉఃహ 

_జలధులు రోమకూపములు, శల్యము ల్మదులు, సూర స్రచందు ల 

తులు, పవనంబు లూరుపులు, శుక్లము వర్గము, మిన్ను సీర మి 

18. సొవిత్రీచరితము - పు. ర్. 
14. గకేంద్రమోక్షుణము = _ వు, 10 
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య్యిల జఘునంబు, నేను జగ మెల్ల యున్ “విలు(గొందునే విభుం 

కలఘుంతనంతుం డవ్యయు6 జనాది 'సకండగువానిం గొ-ల్చెదన్ 

భగవంతుడు ఉహల కితీతుడు. ఊహల కతీతుడై న భగవంతుని ఉపనూన 

సాధనములలో కొలిచిన ఊహ _ 

వలయ రేఖకుంబోలి వశమె అెల్బంగ సీ 

"కాది మభ్యాంతేము లపమేయ 

ఎల్లి జగంబుల కీ యాభారము 

లెక్క-ల కన్నింటి కొక్క-టి వలె 

ధర్మము నై సె యంతయు జోగుచుందును 

బలుస్రువంకన్ (తాసు ములు విధమున 

సరుగను తరుగవు విభజణింపంబడవు ళూ 

న్యాంకమువన లె నకలంక చరిత! 

పిన్నకుం బిన్న సెద్దపం 'బెద్దవివు 

కొలంత కంవవు నిన్నెన్న నలనికాదు 

వెలంగు సరిబీసీమై సీపు తలంచినంత 

భ_క్షమండార! భవదూరః పరమఫపురుష 

ఉసమేయము వ క్తకు స్పష్టముగా తెలిసి |శ్రోతకు శెలియనపుడు, వ రు 
(గోతకు స్పష్టముగా తెలిసిన ఉపమానము వలన, వ క్త శోతటు ఉపమేయమును 
'తెలియబరచుటి లోకస్థిత వ్యవహారము, అలంకారముల' (ప్రయోజనము కూడ నదే. 

ఈపద్యమున ఉసమేయము వ _క్తకు గూడ స్పష్టముగా తెలియదు. కానీ అత్యద్భుత 

ములై న ఉపమానసామగిచే ఉవమేయ స్వ ూనమును తెలియసరుచుట జరిగినది, 

శః “యుదాహరణమను దాసుగారి ఊహాసౌధ శిలర్యాగము. . 

15. గజేంద్రమోక్షణము పు. 19 
16, యథార్థరామాయణము - - పు. 187 



ర్ర్బి 

భగవంతుని దాసుగారు సృష్టించలేదు. దాసుగారికి పూర్వమే భగవంతుని 
సృష్టి లోకమున జరిగినది, కాన భగవంతుడు దాసుగారికి పూర్వుల సృష్టిలో 

లభించినవాదే. కాన ఈ ఊహ సృష్టికి వ్యాఖ్యానము, 

హరిశ్చందచ|క్రవర్తి పాలనలోనున్నే అయోధ్యానగర (పజలను దాసుగారు 

ఊపి ంచిన పద్ధతి య 

జయతు సత్యమని చక్క-గౌ నుదుటిపయి పచ్చపాడుచునానిన్ 

అయ యో (తెక్కి-తినా చీము ఇంత దయమాలితి నను ణ్జనిన్ 

వడ్డిగొనక వురి ర షన ముగట్టో పదులి- చ్చుచుండు ఇ వానిన్ 

అతిథి శడొక్కడై న నొంటి నెట్లారగింతు ననువానిన్ 

(బతుకెల్ల పరోపకారమునకని నొజేదు పుణ్య స్ సిధానిని 17 

ఇది అయోధ్యానగర పౌరుల వరనము కాదు, దాసుగారి కిష్టమైన ఆదర 

రాజ్యమునందలి |సజలు. రాజ్య ప్రజలందరు ఇంత సజ్జనులగపట సృష్టిలో జరు 

గని విషయము, కనుక నిది సృష్టిలోగల లోపము. ఈ అయోధ్యా[భజల వర్ణన 

మిషతో దాసుగారు సృష్టిలోప పూరణము చేసిన ఊహ ఇది, 

ధారణ : 

ఊహలు గుంపులు గుంపులుగా ముసురుకొనగా, వోనిని చేనురుసేసికొ నుచు 

అదుపులో పెట్టు సంయమనళ క్తి ధారణ, ఇది ఒక విధముగా రోజ శేఖరుడు 

చెప్పిన కారయి|తీ భావయి| తీ శక్తులకు (ప్రతిభకు) తోడుపడు అంతర (ప్రయత్న 

మైన సమాధి వంటిది.!క మరి యొక విధముగా ఆంగ్ల కవియైన Words worth 

చెప్పిన Tranquility వంటిది, 

17. హరిశ్చందోపొఖ్యానము = ఫు. 15 

సయతః సాకేవలం కావ్యే హేతు! = _ కావ్యామోమాంసా చతుర్గో ఒధ్యాయః 



7) కరి 

దాసుగారికి ఒక చిన్న అంశముసకు గుంపులు గుంపులుగా ఊహలు ముసురు 

కొను ననుటకు యు సదులకొలది ఉపమానములే (వమాణము, ఎన్నియో 

స్ఫురించగా వానిని నెమరువేసికొని వానిలో సందరో ఎచికమురై న నేవానిని మ్మాతి మే 

(గహించునట్లు చేసినది ధారణ, 

చేపలు గింజుకొనుట అను చిన్న అంశమును దాసుగారికి తోచిన ఉఃహలు_ 

“మృత్యువుల దప్బించుకొన [పయత్నించు వైద్యుల పోల్కిం, తప్పని 

(పకృతి న్విదల్బుకొస నుంకించు ముముక్షువుల మాడ్కి=, పదార్థ నానాత ఎము:'న్నిరూ. 

పించు నై యాయికుల భాతి, లగ్ననిర్ణయముచేయు జ్యోతిమ్కలపలి, స్వతంత్ర 

పరిపాలనము న్లోరిన కలియుగ భారతీయుల తీరున, స్వకీయ జననమరణ స్థితుల 

న్వర్ణింప దొరకొను కివి లాగున నెట్లు గింజుకొ సుచున్నవో యమ్మట్టమీలు.'* 

హనునుదంగద చొంబవదాది కపివీరులు సకాన్యేషణము. నలుసు శ్రద్ధను 

ఊహించిన విధము ఓ 

“ఒకస్పుడు దశదిశలన్ సంళయనుతీరక చూచినచోటె వలుమాడ్లు చూచుచు, 
ఒక్క వేళ నెల్పసందులు లోయలు నెలియలు గుహలు మూలలు వెదకుచు కొమ్మ 

లాకులు చివుళ్ల యడుగులు న్గూడ దిరుగవై చి ళోధించుచు, దేవతా పత్యక్ష మునక్షై 

భాగవతుల మాడ్కీ, పాతాశజలధారోత్సతనము కొటిరు. యం|త్రకూస' ఖనికుల వలె, 

భిషక్సమావేశమునతై విషమజ్వారార బంధువుల రీతి, _అరోగ్యస్నానమునక్రై దీర్చ | 

రోగుల చాడ్నున, తరుణభార్యా [(పథమ్మపసూతినై 6 యధిక 'దనవంఠులగు వేయను. 

మళ్ళి న మగల పోలిక, కారాగృహవిను క్తికై బందీ! భచొస్వున, 'సువృష్టైకై కమ. 
పీడీరుని తీరున, నిద్రాశనపానంబులిశ్రై వస్తున్న చేహధారుల కైవడి, OT 

ప్లీకే సంసారుల వడువున సీత సందర్శనార్థమై _్రరీషీంచుచు.... నకలు. . 
/. క 

నెట్టుకొని ఎన్నియో యూహలు మునురునవియ,. అథ హలను నెమరు 

చేసికొని తగినవానినే గ్రహంకుర నళ 
1 fp 

స్టే చెప్పుటకు శ : ఉదాహరణములు ' చాలును, 

19. యథార్థరామాయణము = ఆపు 78 

20, . - పు, 198. 
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నేను నేనని వచ్చి పై పె బడు ఊహ లన్నింటిని దాసుగారు తుదిరూసము దిద్దు 

సరకు ధారణ ' 'జేయగలరా?. అను సందియమునకు తావే చేదు. ఒక్కరా, త్ర 

రాతియే. 'అంబరీషచర్మితమును (వాసి ధారణసట్టి మరునాడు మహాద్భుత ముగ చెప్పిన. 

దిట్ట. అనిదంపూర్వముగ. 'అసౌధ్యాష్టావధానము' ను నిర్వహించిసవా డీయస. ఇక 

హరికథలలో [పసంగములలో 'వీరి రసనపై లాస్యముచేయు (సొస్తావిక ల్లో శోక కములు, 
ళో శ్ ఈ 

పద్యములు సము దతరంగముల వలే అనంఠములు, 

అసభూతి : 

“అవగాహన వలన కలిగిన వస్తు స్తుత త్త్వసంపూర్ణ సాతి క్యారముతో పుట్టిన. 

ఊహలను ధారణచేసికొనగా కలుగు మప ోరపీళ్వనై క సాధ్యనుగు 
నవనవోన్మేసమైన 

అక్మసాకత్కారము అనుభూతి. 

గ్ 

అవగాహన వలన కలిగిన సాక్షొక్కారము సంపూర్ణ మెనచే యైనను, అది 

కేవలము వస్తుగత మైనది మాత్రమే . ఈ ఆత్మ సాతత్కారము నస్తుళ ఒక్వోసాకి 

త్ళ_౫మును  |సతిభామ్ముదళో కళాత్మకముగా తీర్చిదిద్దిసటువంటిడి. వస్తుత_త్త్వ 

సాజిత్కారము సొమాన్య కవికి కూడ కలిగి, అతడు కూడ నూహించును, అతడు 

కూడ ధారణ చేయును, కొని మహాకవి లక్షణమైన శ అత్మ సాక్షాతాంర ము 

ందలేడు. కవికి సుప +కవికి భేదము కల్లించుసది శ అనుధూతియే, 

FE కవికి మహాకవికి భేదమును తెల్చుచు అరార్యో యస్వీణి కోగారాప్పగారు.. "కని 

సొమాస్యునై. తే అతడే విష గయసు నేయుఫాధి ? నాశ్రయించి అవిష్కంరింఛు ఛుచున్నాడో 

శేలిపోవును. అదే మహాకవియై శే అతడు సర్వమును అసుభూతి సొక్షీకముగినే 

అవిష్కరించినట్లుండును.. "అయికే మహాకవియును సామాస్యకవి వలె సంఘోష. 

జీవియే.” _ ఇరున్సరి అనుభ్రవసరిణా హముసకు నొక యవధి యుండును, అత డెంత 

మహాకవీయైనను తత్కావ్యగత సర్వవిషయములు నతని అనుభూతి. సరిధిలోనివే 

మైయుంగుటకు నవకాళములేదు. కాని యతడు . (వతివిషయమును తస (పశభా 

జక మున హొనళ్చక్తుప్తు వజీరదు సాత్షిత్కరంవజేసికొని. అంతస్సస్నీధి చేసికొని 

తా 'సనుభవించినట్లాగనే అవిష్కురించును,. అందులశే సామాన్యకవుల వాక్కులు. 

చెవికెళ్ళపు, మదికించపు, _ అందు పేలత్వమే గాసి మార్టవ ముండదు, కొఠి, 
న్యమే గాని మసృణత్వ ముండదు. మహాకపుల వాక్యములు. సద్యోహృద్యములుః 

4 గ్. 

"ఖీ h ' , _ జ 
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సహృదయనై వేద్యములు, _శ్తినుంతనులు, _ అర్థగంఖీరములు, చిరస్మరణీయ 

ములు?! అని (వాసిన వాక్యనులు మహాకవి మనః్యప్రవృతత్తికీ అధికార 

సూత్రములు, 

దాసుగారి అనుభూతులు కొన్ని _ 

ధరణిం జీకటి వేళ దన 'వెలుంగుం దర్శించు కందోయి కీ 

సీ యేవ స్తునులై న దో౭చనటు, సిన్ ధ్యానించు నవ్వాని క్ర 

దర యిలోక నికారముల్ మది రవం'జేనిం గన్మనాను గా 

యరయంగా6ం దన జీవితంబున మహాత్మా! సూర్యనారాయణా. 

“మనస్సు భగవంతునిపై కేంద్రీకరించి సప్పుడు శః లోక విషయము లేవియు 

పట్టవు" అను అనుభూతిని ఒక సృష్టి సత్య మైన ఉపమాన _కసాయముకో సహృద 

జలమందజ్ఞ్యత చేం జొరంబడ్మి థమన్ జూనున్న-చీమన్ గ్భపన్ 

ఎలుమాలా, గున (వైచినం దిరుగ నాపం బద్దియుం జేరు న 

టల దుస్క-ర ములందు మున్లునను సవెంతో దయున్. జేల్చినన్ 

భళిరా ; సళ్చె ద నేరముల్ నుతీయు నస్సా!
 సూర్యనారాయణాసో x . 

oy, wy 

. “చెడువె వైష మనసు సరుగిడుట” అన్న అంకము, డొ తది. కాదు కొని : 

సీమ సహజ లక్షఅః ముతో పోల్చి చెప్పిన Est సర్యభావము ఏ ఎంతయో హాదయాకర్ష ఇ ణ 5 

శ గడించుకొ ని (కొత్త తదిగా. గ్రే నది, 
wk 

ఆటీ 
|... 1 EN ‘i wi, 

కొలదోన కష్టముల్ నొలలొన యః మ్ల . 

టి 

నప్వుందేలిన నూవీరాడీనట్లు వ. 

21. కచ్ళపీశ్రతులు - 'నంపాదకీయము - పు॥ లు 210. nu 

లిల్లి సూర్యనారాయణశతకము - పష, 7ర్గ్స్ . 

23, ' ph , పం 38 
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ఇను నగాధముడాటి వెల్ల డం గనునట్లు 

చెదరిన సీరి మళ్ళి చేరినట్లు 

సతతశంకితము విన ్ సష్టంబుై. నట్టు 

మూర్భ్చృంబేరినం బెల్యి మునయునటు 
॥ 0 ౧౧ 

ఆస విడుచు నర్భమది యుట్టిపడ్లట్లు 
Cr Ta) 

ముప్పను గారడి ముగియుసట్లు 

హాయిగా రాచదంపతో లర్భకుండు 

(బతుకంగని కొల్చిక్ర మునీం్యదుం (బసు సుఖించి 

యెల్ల దేవతలకు (మొక్కి. ముమల “కిరలి 

యుంతయుం గలి శ్ర పుట్టిలొ యిల్హుంజేరనో 

' ఈ పద్యమునందు (గ్రహించిన కష్టములు, అ కష ష్టములు తోం గినప్పగు 

కలుగు అనందములు సామాన్యమానపునకు గూడ నందుబాటులో ; నున్నవే, ఈ 
అంశము లన్నియు అనుభూతి వలయము నందలి వాకిళలే. 

భాపను ; 

అమూ రసితిలోనున్న అనుభూతి, అధివ్య కీ కీకరణవావాకముగా మారుట యే 
భావము, 

“అనుభూతి' అను ఆంశముస కిచ్చిన ఉదాహరణకు లన్నియు, అనుభూతి 
అభివ్య క్రీ కీకరణముగా మారుటయే కదా. కనుక ఆ ఉదోసొారణము లన్నియు. 
'భావము' అను అంశమునకు కూత సరిపోపును, |. 

అయినను ఒక్క ఉదాహరణను = 

“పతి దూర? జీశంబు పట్టిన యపుడు 
సతి వాసి చ్మితంబు 1 కరగునండెచ్చి 

కన నులగోని యువి పంతు గ న్నన? £0 

24. హారగ్నం దోవాఫ్యానము - పు, 54 
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గొనియాడు మనవి శై కొనుమని "వేడు 
సతిభ_క్రిగొల్పు నాథాయని విల్చు 

(బతిమాలు పదముల్నపైలుడీ సోలుం 

దనగతింగని వాక్కు థై ర్యంబు దక్కు. 

తనదు సొమ్ముందీయు ధర శ్రింబు'సేయు6 

'జనిమిటి చరితంబు వినివీంచువారిల 

గని గారవించు నత్క-థల నాలించు 

నటువలె మనము నిత్యంబు సర్వేశుం 

బటమున భావించి (బ్రతుకుట మంచి 

భక్తుడు చేయవలసిన భగవదారాధన మిషతో దాసుగారు, 'పతి దూరముగా 
నున్నవుకు. సతి పతిని గూర్చి సలుపు సగుణోపానన. (వకారమును. చితించినారు, 
దాసుగారు దేశముల వెంట ఎప్పుడు, తీరుగుచుంట వలన, దాసుగారి. భార్యయైన 
నరసమ్మగారి కింట ఈ సగుణోపాసన దినచర్య నై యెనది. (వతిభాకాంత. వరించిన 
పురుషులకు స్వీయకాంఠ (పతిభ సట్టకుండుట, కాలాంతరమున పశ్చాత్తాపము 

చెందుట ఎక్కువగా కన్పడు విషయము. ఇది. దాసుగారు భార్యను జూచీ పొందిన 
అనుభూతి. 

ఉద్దేశము : 

వ్య.క్తిత్వము[ద వడిన భావను _ “ఉద్దేశము అనగా బైట [ప్రపంచము 
నుండి (గహించిన వస్తునిష్టమెన “భావము” పై. స్తీ వయసంస్కాార ముద పడిన 

సందర్భ మనుట. 

హరియని 1 నవని. యందుశేని యతంజె. 

ముఖ్యశారణమన్ని భూతములకు. 

అకాశనుట్టుల నంతయు నిండియుం 

దాొనెద్దియుంగాక తనరుచుండు 

25, (ప్రహ్లాదచరిత్రము = పు, 23 
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విద్యా పారంగతు(డై, తృణీకృతపురందరుండై, దీర్థాయరారోగ్య భోగభాగ్య 

ప్రాభవాంచితు(డై, నభూతో నభవిష్యతి యను గొప్ప మెప్పంది కేవల స్వతం[త 
వైదిక జీవన వృత్రిన్నృరగుచు దాం దరించి పరులం దరింపల జేయు విష్ణు భాగవ 
లో త్రముండీ జగమున నలరారుట మిక్కిలి యరుదు” 2? 

ఇక దాసుగారు వారి గంథములలోో, (గ్రంథ పీఠికలలో అనేకొంశములపై 

వెలిబుచ్చిన ఉద్దేశములు బండ్లకు బంగ్లు. 

అట్లు మహామనీషి నునీషాలక్ష ణములై న అనుశీలన, ఆలోచన, వివేచన, 
అవగాహన, _ఊహళాలిత, ధారణ, అనుభూతి, భావము, ఉద్దేశము దొనుగారి 

మేధా సౌధములో కలిసి కొపురమున్నవని సారాంశము, 
పు 

29. యథార్థరామాయణము - పీఠిక - పు - 26. 
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ని సాన ప తిష 
[ఇ 

చిటుతాళశముల జత చే ధరించినం జాలు 

అయ తాళములు శుభోదయము పలుకు 

కాలిగ'కై లాకింత ఘుల్హుమన్న ౦జాలు . 
ae ౧౯) 

భరతమ్ము సఏముందు శిరసువంచు 

పీణతం తల ముని వేళ్ల సోకి నంజూలు ధా గి 

సంగత వాహిని పొంగిపొరలు 

గంటంబుంబూనసి (క్రీగంట గాంచినజూాలు 

కవిత నీయుదుట సాశ్రాత్క-రించు 

నేటి కథకఘులందు నీపేరు శొప్పక 

గ్ జక ట్టుహొండు 'కౌనరా౭గు 

కలుగు వెలుంగు దేశదేశాల నింపిన . 

హారిక శావీతానుహా! నమో స్తు 
వ 

1, ఉదయశ- _తృతీయభాగము- కరుణశ్రీ జంధ్యాల. పాపయ్యగాత్రి గాద 
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స్థాన (తిష్ట యనగా, అం|ధసాహిత్యమునందు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 

గారి స్థానమును (పతిష్టించుట.* 

నారాయణదాసుగారికి అం ధరసిక హృదయములు ఎన్నుకొని సట్టముకట్టిన 

గౌరవబిరుదము “హరికథా పితామహుడు”. దాసుగారు చేసట్టకముందు నామమాత 
ముగా మూలలందు నక్కియున్న హరికథా[ప క్రియ, దాసుగారు చేపట్టిన తరువాత 

తెలుగుదేశము నందలి |పతివీథికి పరిచయమైనది. పామరులను పలకరించి అల 

రించుటయేకాక, పండితుల చూపును కూడ తనపై పు తిస్పుకొ న్నది, ద్వారము .. 

లను తెరపించి రాజా స్థానములందు “తెతక్కిం" లలో కలికిసది, అరుదశాబ్ద ములు " 

సాటి సాపాతీ[ప|క్రియలతో పోటీపడి, గజారోహణాది ఘన సత్కారముల నందు 

కొన్నది. సమ్మోహనళ క్తిచే తెలుగుదేశమును హరిదాసమయము చేసినది. ఇట్లు 

ఇంతగా హరికథకు మారుత సేగ [ప్రచారము కావించి, (పాణ పతిగ్టచేసి జనాకర్షణ 

యం[తము కట్టినవారు దాసుగారు. కనుకనే వీరు హరికథా పితాసుహులు, 

దాసుగారు “సహజ గానకవిత్వశాళి”. అ కారణముజేతనే హరికథా జీవి 

తము [పారంభమైనది మొదలు వారి కథలను తప్ప మరియొకరి కథలను చెప్పలేదు, 

వారు సహజకవి యగుటచేతనే, వారి గంథము లందలి నర్దసలు అతిళయో క్లులతో 

అకాశసౌధములలో విహరింపక వస్తుత త్వదర్చణములై న స్వ భా వోట్ల లతో, సమాజి 

మానవునకు పరిచితమువై న ఉపమానములతో నిండినవి. దాసుగారి [గంథములలో 

(పతిభాపతివింబములు, కవి బిరుద పదాన సమర్థకములు గై న వర్ణనలు రోకొల్ల లు, 

ఒక్క. ఉపమాలంకారనిర్వహణము చాలు దాసుగారు మహాకవి యనుటకు, దాసుగారి 

రచనలలో కవిత్వము లేదనుట, అరువది సంనతళ్సరాలు ఆంధ (సీకకులు పొందిస 

ఆనందమును [కోసివేయుట, దాసుగారు సామాన్య హరికథా కథకులే కార్త, మహా 

కవులు కూడ, 

దాసుగారు ఊహాళాలిమైన కవులే కారు, విద్యద్వీద్యద్వరులు, భగవద్ద త్తమైన 

(ప్రతిభను పాదుచేసికొని స్వయంకృషిదోహదముల సరన మహా వ్యుళ్చ త్తిఫలములను 
పొందినవారు.  గురుశ్కుథూషలేకయే సంస్కృత పొర్శత హిందీ పార 
శీకొంగ్లాంధాద్య నేక భొషలనుు తర్క వ్యాకరణ శేదాంతాయుర్వేదాద్య'నేక శాస్ర 

2, ఈ విభాగమునందు నిర్ణయించిన అంశములకు సంపూర్ణ వివరణములు 
వెనుక అయా సందర్భము లందు వచ్చినవే, 
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ములను (కుతి స్మృత్యష్టాదశపురాణముల సారమును స్వాధీనము చేసికొన్నవారు. 
ఒక వాక్యములో చెప్పవలెనన్న, గురుమం[తోపదేశము లేకుండగా ఇంతగా వ్యుత్స 
శ్రిని స్వాధీనము చెసికొన్నవారు ఈ శతాబ్దములో లేరన్నది వాస్తవము, వా క్ట 
వముకొదు. 

దాసుగారు మహావ్యుత్స శ్రి తిఫలముల నారోగించి జీర్ణముచే చసికొన్న మహాభక్షులుు 

మనస్సంన్యానులు. వారి సర్వశక్తులు భగవ త్ససాదములనియు, ఆ శక్తులన్నియు 

భగవదారాధనసాధనము లై నపుడే సార్థక్రములనియు అధీతి బోధా చరణ పచారణము 
లతో జీవితమును గడిపినవారు. హరిదాస జగద్గురువులై న భగవచ్చిష్యులు. 

ఇక నె నైకకళాసపూర్ణులె న దాసుగారు తెలుగు _ సాహిత్యము | నందలి యనే 

కొంశములకు (ప్రథములు, | 

దాసుగారికి పూర్వమందున్న హరికథ్యాసదర్శనములలొ నృత్యమన్నది లేదు 
ఉన్నది సందర్శ్భోచితమైన అభినయము మాతమే. హరికథా కథనమున సంగీత 

మునకు నృత్యమునకు బాగుగా స్నేహము కలిపిన [పథములు దాసుగారు. 

తెలుగుభాషతో స్వీయచరి త్రరచనమునకు దొసుగా'రే (్రథములు, వీరి 

“నారెలుకి రచనాదృష్టిలో ద్ర్రతమాం ధస్వీయచరి క్ర (1898. 1908 మధ్య 

కాలమున) 

ఉమర్కుయాము (వాసిన రుబాయీలను,. ఈ రుబాయీలకు ఫిట్సొజెరల్లు 
చేసిన అంగ్లానువాదమును సంస్కల్ఫృలీకరించిన వారిలో వశే [పథములు, 

షేక్సిషయరు కొళిదాసులి (గంథనులి నన్నింటిని పరిశోధించి, వారి [గంథ 
ఘట్టములను సవరసములుగా విభాగించి _ తెనుగున కనువరించినవారిలో వీరే 

ఆంగ్ల సొట్రాత్యమున గల “ఎల్లి గరి పద్ధతిలో (్రౌసిన ఏరి *బాటసొరి 
(ప్రబంధము, తెలుగులో వెలిసిన 'గూ ఢార్జ (గంథములలో (సథమము, 
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సంస్కతమాన భటికవి (వాసిన 'రానణవధ మ్" (భట్టి కావ్యము) (పొఢ 
ట్ ట్ 

[సయోగ్యపదర్శనదృష్టితో [వాసిన (గ్రంథము, దాసుగారు సంస్కృత భాషలో 

[వాసిన తారకమ్ి గంథము కరాడ దాని అకృతిగణమే, మహాభాష్య సరిఫాలకు 

లకు గూడ ది|గ్భాంతి కల్లించునట్లుగా పౌఢాతిపొఢ, గూఢాతిగూఢ సంస్కృత 

సయోగములతో సంస్కృత పబంధము వ్రాసిన తెలుగువారిలో వీరు |ఫథములు, 

“దళవిధరాగనవతికునుముమంజరి* అని పీరు అమ్మవారి పై (వాసిన తొంబది 

రాగముల సంగీత పబంధము, సంగీత పసంచనున ఏ3 కభానూదయము. ఇది 

యిస్పటికీని ద్వితీయములేని (పథమ సంగీత సబంధము, గాన భారతికి అసన్వయా 

అలంకారము, 

బహుభాషావల భువె నను,  దాసుగారనగానే భాషాపరమయుగా వెంటనే 
na) టం 

గురుకు వచ్చునది 'నాటుతెనుణు) ఈపేరు కూడ వీరి కల్పనమే, తచ్భవముల 

పొడకూడ లేని కద్ధ దేళ్యాం్యధభాషా [పచారకులలో (సథిములు. 

భరతముని నాట్యళాస్త్రము నుండి అ గతాంబూల మందుకొ సుచున్న అలంక 

రము ఉసమ. ఈ ఉసమాశ్రైలూషి (పతి కవికి కొంచెమో గొప్పో తన విలాసము 
వా 

లను చూపినను సంపూవముగా స్వాధీనమెనది సంస్కృత క యస కొభిదాసుసకు 
బివి రుల టల 

అని పెద్దలసుద్ది , (ఉపమాకాళిదాసస్య ....) తెలుగున అ ఖ్యాతి! అర్లులు దాసుగారు, 

“ఉపమా అదిభట్టస్య' అని యనదగినంతగా పీరీ యలంకారణంను పోషించిరి. పీరి 

[గంథములలో స్వీ యస్థిరాస్టి అని చెప్పదగిన ఉసమానసంపద వాములు సాయులు, 

ఇట్లు తెలుగున అధికాధికముగా ఉపవాను ఉపయోగించుకొస్నవాలిలో ఇస్పటికిని 
దాసుగారే అనుయాయులులేని (ప్రథములు, 

ఇంతటి (పతిభావల్ల భులు, ఇంతటి ప్యుత్చ త్తింంపన్నులు కనుకనే, ఆళ్మ 

విశ్వాసముతో దాసుగారు మి|తులకో “నానంటివాడు 'వెయ్యిసంవత్సరాల కొరకై నా 

పుడాడా?” అని యనుచుందెగిహారట, ఈ మాటలు వారి స్రీ శిరుగని వారికి అతిశ 

క్తి అనిపించునేమోకాని, ఎరిగిన వారికీ స్వభావోక్షియే. 

దాసు గారు “సహజ పాండిత్య విలానుడు” “ళృ్ళంగార సర్వజ్ఞుడు” “అట 

పాటల మేటి” “కవిగాయక కథక మహర్షి” “సంగీత సొహిత్యసార్వభొనుడు” 
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“వ్రుహాకవి గాయక శిరోమణి”  “పంచముఫీ పరమేశ్వరుడు” “లయ బహ్మ” 

న 3 
“హరికథా పితామహుడు” “ఆం ధదశ భూషణము”, 

దాసుగారు హరికథా కథనాంత మందు గానము చేయు మంగళమే ఈ కృతికి 

మంగళ మహా శ్రీ. 

సర్యభారతీయా అపి పరస్సర్శమై త్యామోదన్హామ్ 
ఉరీ నుంసలనుననరతం కృతయుగధర్మా వ రనామ్ 

న్న | జ ఆడో. 

వాగ్దేవీ కృపయా నితా_న్థమ్ ॥వాగేవీ॥ 

(పతివత్సర మి దృగ్గాననభా పత్త'నేషు జూయన్లామ్ 
సతత మాశేతుకీతనగం సత్సంగ గుణా గీయన్నామ్ 
వా'గ్షపీ కృపయా స్తా న్ 1వాళప్! 



లగము - సహకార (గంథములు 

అగ్నిపురాణమ్ _ చొకందా[పతి 

అధ్యాత్మసంకీ_ర్రనలు _ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు, తిరుమల తిరుపతి 
దేవస్థానము, తిరుపతి 

ఆంధ ధ్వన్యాలోకము - శ్రీ వేదాల తిరువెంగళాచార్యులు, గుంటూరు, 
అంధ ధ్వన్యాలోకము _ శ్రీ వంతుల లక్ష్మీనారాయణళాస్త్ర, విజయనగరం, 

ఆంధ యక్షగానవాజ్మయచరి[త్ర _ ఆచార్య శ) యస్వీజోగాళావు, అంధ 

విశ్వవిద్యాలయము, వాల్తేరు. 

ఆం|ద వాగ్గేయకారచరి [త్రము - (శ్రీ బాలాంతపు రజనీకొంతనాపు, అకాశ 

వాణి, విజయవాడ 

అదిభట్ట నారాయణదాసు _ (శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ, జె, శె, సి 
కళాశాల, గుంటూదు 

ఉదయ | శీ-కరుణ |శీ ఉంధా్యల పాపయ్యశా స్త్, సట్టాభిపురము, గుంటూరు 

కచ్చప్మీశుతులు _ రణయితల సహకారసంఘము, గుంటూ కు 
రీథలు..గాథలు _ శతావధోని (శ చెళ్ళపిళ్ళ 'వేంఠటళాన్తీ, రడియము. 

కాళ్టిదాస[గంథములు = కొళిదాసు (వివిధ పచురణలు) 

కావ్య] పకొళః - మమ్మట కవిః 

కావ్యమీమాంసొ . రాజశేఖర 

గీతగోవిస్టమ్ - జయచదేవకవిః (వావిళ్ళ (పత్రి 

చం|దాలోకః - పీయూష వర్ష జయరేనః 

తిరుపతి సేంకటకపులు _ ఆచార్య దివాకర్ల వేంఠటావధాని 
తెలుంగు భాషలో ఛందోరీతులు _ శ తాపూరి దొరసాటుళర్మ 
దశరూసకక్షృ - ధనంజయః 

తెలుగు హరికథా సర్వస్వం _ ఆచార్య [1 తోమోటి దొణస్న, నొగొట్టున 
విశ్వవిద్యాలయము, గుంటూథు 

దాకీణాత్య సాహ్రైత్యసమీక - డా॥ జీ, నాగయ్య, (శీ వేంకటేశ్వర 
ఏీద్యోలయము, తిరుపతి 
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ధ్వన్యాలోకః య అనందవర్గ నః (చౌకంబా ప్రతి) 

నాట్యశాస్త్రమ్ = భరతమసు ని (బరోడా [పత్రి 

నాట్యశళాస్త్రము .. డా॥ పి, యస్. ఆర్, అప్పారావు, హైదరాబాదు 
వారాయణదాసు 1గంథములు _ [వివిధ (ప్రచురణలు) 

నీతికథామంజరి _. కందుటూరి వీరేశలింగము 
_పార్వతీపరిణయము _ (శీ ససుమ 8 కృష్ణమూర్తి, బతంప్పరము 
పూర్ణపురుషుడు - 1 యామిజాల పద్మనాభస్వామి, న్నుదాసు 
చాలవ్యాకఠణము . చిన్నయ సూడి 

భగవద్గీత _ వేదవ్యాసః 
భాస్కర రామాయణము _ అనందా శమ పతి 
మధునాపంతుల సాహిళ్యవ్యాసాలు 

మృదంగవాద్యవోధిని _ (శ మబుగాప్ప కృష్ణదాసు 

రామాయణ పు _ వాల్మీకిః వావిళ్ళ పతి] 

అతణళిరోమణీి _ పొత్తపి 'సేంకటరమణకవి 

వ జపొత? ల కర్రపీర నాగేశ్వరరావః 

వాయుప్పరాణ మీ ౬ చౌకందా [పత్రి ne 

శతావధాన సారము _ (శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు, కడియము. = 
(| అదిభట్టనారాయణదాన చరితము _ క యం, వి, అర్. కృష్ణశర్మ 

గుంటూరు... (శీ అదిభట్టనారాయణదాన సారస్వత నీరాజనము _ రచయితల సహకాఠ En 
_ నంఘము గుంటూవు 

(న నొారాయణదొోన జీవితచరి త్రము. | పెద్దింటి సూఠ్యనారాయణదీ కితదాసు, 

నర్చాపుఠము 
(శ మదజ్జాడాడిభట్ట నారాయణదాన జీవితచరి తము శీ మరువాడ వేంకట 

== చయనులు రాజమండి 
(శీ మదజ్జా డాదిభట్ట సారాయణదాసన శతజ యంత్యుత్సన సంచిక = సంస్కృతి 

సమితి, చీరాల 
(శ్రీమదార్యధ మహాభారతము _ కవిత్రయము [పవిళ్ళ ప్రతి] 
టీ మహాభాగవతము _ బమ్మెరపోతన [అకాడమీ పతి] 
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సొఫప్రాత్యదర్చణః ల విశ్వనాథః [చౌకందా| సతి] 

సింహాసనద్వా తింశిక - కొటివి గోపరాజు (ఆంధ్రసాహిత్య సరిష్ష సత్తు (సతి. 

స్వీయచరి[తము _ కందుకూరి పీరేశలింగము 

Adibhatla Narayanacdlas - Sri Vasanta Rao Brahmaji Rao. 
Vijaya Nagaram 

Notes on Sahitya Darpana - న. V. Kane, Motilal Banarsi. 
das, Varanasi 

Shakespeare Complete Works - Shakespeare - English. 
Language book Society, London 

వ్యాసములు : 

దెబ్బకు దెబ్బ _ [శీ నారాయణదాసు _ అడ్వర్థయిజిర్ (1.4.!2) 

నాట్యకళ _ సంగీతనాటక అకాడమీ, ఫీ బివరి, 1060 

బయలాట _ (శ ముట్నూరి సంగమేశం _ అంధ పభ, సచిత్రవారప త్రిక 

[Ae mle 100/1] 

భారతీయసంస్కృృతి హరికథలు - (శీ పుట్టపర్టి నారాయణొచొర్యులు, 

(పొడ్దుటూరు ది 
సరస్వతీ ప|తిశ, కాకినాడ 

హరికథ _ (శ నారాయణదాసు . అం|ధస తిక సంవత్సరాది సంచిక, 104! 

హరికథా పరిణామము ము [రేడియో స పసంగము జసవరి, 1/18] (న పెద్దింటి 

సూర్యనారాయణ దీతీతిదాసు 



సంబంధ సమాచారము 



ఘటికోపరి మ 

తృ దాసుగారి జాతతము 

కాకీ సంవత్సర [శావణ కృషచతుర్ష! సొహమ్యువాసర పూర్వరాటా దశ 

ముఖీనదీ తీరసిళా శాజ్తాడ గా మేజ హయుద్భభూవకిల (31-8 1064) 
(9 జా ‘ 

భవః 8 

తాత్కాలికస్సుట నవ|గహస్థితిగతీ సూర్యసిద్ధాంత తా సత్యమాణే 

అజ్జాడ గామ సో తరాడోంశాః - 0-10-100 
జు ను! 

రవేఃస్థితి 

రా హోశ+స్థితిః 

కేతోఃసితి 
థి 

4-16-14-22 

4. 6-86-20 

1- 9-26-32 

5-11-37- 7 

7- 1-50-583 

5- 0-28-23 

5-21-8-24 

6-24- 8-5% 

12-24-9-52 

గతిః 0-0-585 

గతిః 0-0-7665? 

గతిః 0-0-2830 

గతిః 0-0-450 

గతిః 

గతిః 

గతిః 

గతిః 0-0- 3.11 

0-0-41-0 

(1-11-49 

0-.0-20-8 

గతిః 0-0-3 .11 

ఘానక్ష[త చతుర్గ్ణచర దే పార్వతీపుర _పాగిశ్యేకయో జసదూ లే 

ణి 

Carey వర 

ద 

క సిరీళే 
wa 



(భారతి _ అక్టోబరు 100) 

+ Ee ఎ a, 
చెళ పిశ అంప తిరుపతి చేంకట కప్పుల్లో ఒకరైన వేంకట ఇ శాస్త్రిగారు. ఆది 

ne) 

భట్ల అంయే హరికథా పితాసుహుశై సే అదిభట్ల నారాయణదాసుగారు. అదేం దెవ 
రు 

చితమోకాని, ౮8 | సత్రిభా వంతుల జీవితాల్లో సాదృశ్యాలు అనేకం కన్పడతాయి. 

అ సాద్భశ్యాల్ని వివరించపం ఎ వ్యాస లక్ష్యం. 

శాస్త్రిగారు దాసుగారు గ్టరూ, చెరో (క్రియను బహుళ (వచారంచేసిన 
EE కీయా [సచారకలు, కాన్రిగారు అవధాస |స|క్రియనుు, దాసుగారు హరికథా 
_డ్రియను తెలుగుదేశంలో (సతి బిజారికి పరిచయం చేసినవారు. శాస్త్రిగారు 
చేపట్టడానికి యందు అవధాన (స్మకీయ , దాసుగారు చేసట్టడానికిముందు హారికథా 

(వ్య య లోకంలో లేంపోగేదు. ఉన్నా ఈ రెంయ (స స్మకియల్ని సంపూర్ణంగా 
ఎరిగిసవాళ్లు అక్షరాస్యూల్లో దూడ తక్కువే. కొంత మందిచేత తమాతం నామమా| తంగా 
పలక “రంప ఎడ్తూ ఎక్క డెళ్కుతో చెదురు మదురుగా వున్నయ్, ఇట్లా ఎక్క దెక్క డో 
మారుమూలల్లో అసూర్యంపళ్యలుగ్మ అనాథలుగా నక్కి వున్న శః స క్రియలు 

పః రళార శ తుల రర గహణంతో సొటి (ప్మకియల్తో పోటీబడ్డాయి. కొన్ని చా 
బ్రాలు (పభుత్వం 1 సెళియి. పండితుల దగ్గరనుంచి సామరులదాకా అందర్నీ పలక్ర 

రించాయి. శళావథిం అం'పే నేంకటళ స్త్రి గారనీ, హరిదాసు అంటే నొరాయణ 
దాసుగారు అని వెంటనే గుమి కం వచ్చేటంతగా ఈ (వ క్రియలకి (పాణ తిష్ట 
చేసి జనారి రర్జ 63 రుం [తం రిట్టన గ్ర గ్రోయారాధకులు పీ ద్దు, 

అ మహామహా లిన్దరూ నానారాజ సందర్శనం :చేసి గజారోహణం మొద 
బైన అనేక సన్మానాల్ని పొందిసవారు. అవధానాలనే వంకతో శాస్త్రిగారు, హరికథ 
లనే వంకతో దాసుగారు రాజు స్థానాలన్నింటి నీ శారథా ఫీఠాలుగా వేసినవారు. రాజా 

స్టానా లన్నింట్లో, అవధానాలందూ ళాస్త్రీగారు సాహిత్య సరస్వతికీ, హరికథలింటూ 

దాసుగారు సంగీత సరస్వతికీ అరతు లిష్పించినవారు.. ఇట్లా శః ఇద్దరూ రాజా స్థా 

సొథివం సరస్వతీ పు తో ఫొతులు, 
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ఏళ్ళిద్దరూ అపారంగా శిష్య సంపద కలిగినవారు. దానికి కారణమిది, ఈ 
te) 

ఇద్దరూ చేపట్టకముందు ఆ [ప[కియల్ని ఆసరా చేసుకొని కపులు కాలక్షేపం చేసే 

వాళ్ల, ఈ శారదా తనయులు చేపట్టిన తర్వాత, అ |స్మక్రియలే పీళ్లి రి ద్దర్నీ ఆధార 
na) అ లం 

చేసుకొని |బతికౌయి. మహాజ్నోతునె వెలిగాయి. ౯ఇటా నహ జోంతులా ల్లాగా క్ శ్రకొనై న శ్చ 
గుతున? ఈ |ప)|కియలి చూసిన |సతివాడూ ఆకరి ౦0స బనాసు. అ శ్రే ర్ల వెలు, న (ప శ్ సిన | పతివాడ స ర్షి 03 ఇక 

bt 

వీళ్ణి ద్దరికీ అపారంగా శిష్య సంపద చేకూరింది. ఈ; శిష్యకో టి వేభం అంతా ఏటా 
hae) 

వ్యాపించిందం'పే, డేశంలో గజె కటినవాడలా దాసుగారి శిష్యుడే, సద్యం అధ 
దో ట్ క్ వ్ 

గల్లిన వొడల్లా ౪ శాస్త్రిగారి శిమ్యడె, 

కవిస్సమాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు. చేంకట శాస్త్రని గూర్చి 
అన్నమాటల్లో ఒక పద్యం _ 

య 

తన యెద యెల్ల మె త్రన_ -కృత (పతీ పద్యము నంతకంు చు 

_త్తన- తన శిమ్యులన్న నెషదంగల (సేముడీ వన్న వేని మె 

_త్రనయయి-క త్ర పర్వతే నతారము, నత్క-ప్ పుళ్ళవిళ్ళ సెం 

కన గురువంచు6 'జెప్పికొనంగా నది గొప్ప చసెలుంగు నొంయునన్ 
* 

అట్లాగే చెళ్ళపిళ్ళ ఇ నేంఠటళానస్తీగారు నారాయణదాసు గారి ర్పై చెప్పిస పద్యాల్లో 
, రీనా 

ఒకటే. 

దాసు నొరాయణునకు వితండ, నిని 

దాసు "తెల వలల హరిదాసుఆల 
(౧ ౧౧ 

నొక్క. హరిడాసులేకాదు, సిక్క-మితని 

యెడల నాద్భతి లేని వాండవండు ఫుడని. 

అధునికులో ఈ (ప(కియల్ని చేపటిన వాళ్ళలో, వీరిదరికీ (ప్రత్యక్ష యు ఉరి. థి శ గగ య శ్ 
లో, పరోక్ష శిష్యులో, పరంపరా శిష్యులో, ఏకలవ్య శిమ్యులో కాని వాళ్ల 
లేరన్నది సారాంశం. జన్మ వంశానికి సంబంధించిన జ్ఞాతులకం* క, విద్యావంళానికి 

సంబందించిన జ్ఞాతులు ఎక్కువగా కలవారు ఈ సరస్వతీ స్తనంధయు లిద్దరు, 

శాస్త్రిగారు, దాసుగారు చేపట్టి అనుభవిస్తున్న |స్మకీయా నిధులు వంశ పారం 
పర్యంగా పచ్చిననికావు. గురు శుశూషా లణ్ధాలు అంతకంటె కాపు. కేవలం 
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అలగా ధల లొ, ళు జస్ట్ క్! న జ నీ దె వదల్తాలు.  శాస్త్రీగారు అవధాన నిర్వహణ 2 పుణ్యం, అట్టాగ దాసుగారు 
ల హరికథా కథన సామర్థ్యం ఎపరి దగ్గరా అక్షరాభ్యాసం చేయించుకోలేదు. శాత్రి 

రా గప గోరా లొ | PO! 1 న | ఎట్ 

గారికి మాడభూపివాదు, దాసుగారికి కు కు స్వామి నిమి త్తమా[త పేరకులు. 

పీళ్లి గరూ | దావిగసులు. భారద్వాజ గోతులు. భారద్వాజ గో తులగుటచే 
తారు 

టోలు వీళ్ళ ప్మకియలు భరద్వాజుని విందు లెనాయి. ఆ భారద్వాజునికి ((దోణు 
a 

న) ఒక్క దే పంలవ్య శిమ్యుడు. ల$ భారద్వాజులకో ఏకలవ్య శిష్యులు అనేకం. 

సం“ోర్యాస్ని ఒల్చించుకొ ని అయినాసరే, వీళ్ళ మన _స్తత్వాల్ని (గం థాల్లో 

నింసడం వీళ్లిద్దరికీ బాగాపున్న అంవాటు. అంతదాకా ఎందుకూ? వీళ్ళే వీళ్ళ 

Lo ప్మాతిలుగూడ అయ్యారు. [శవజాసందం మొదట (వాసినప్వుడ్షు! 

దారట్లోనాయకుడు సంకట శాన్త్రిగారే కదా.] ఇట్లాగే తిరుపతి సేంకేటకవులు [వాసిన 

సభపతీ [ప్రద్యుమ్నం అనే నాటకంలో మూడు వంతులు వాసింది వేంకటశాస్త్రి 

గారు, ఈ నాటకంలో శాస్త్రిగారు శుచిముఖిని అవధానిగా చిత్రించారు, అట్లాగే 

నారాయణడాగ గారు తారకు అనే సంస్కృత స్వతం [త [పబంధంలో నాయకుడై 

తారకు (రాస దె న తారటుడుకాడు మహాసం గీత విద్వాంసుడుగా చితించారు 

సారంగధర నాటకంలో మహారవి గాయక పాతను ఒక దాన్ని సృష్టించారు. ఈ తార 

కండి పాత్రలో, మహాకవి గాయక శిరోమణి పాత్రలో కనబడేది దాసుగారే. 

పల్లి స్టరికీ తచ్లిచం(డులు పెట్టిన "పేర్లు శేరు లోకంలో పిలిచే పర్లు చేరు. 

చేంకటశా స్త్రి గారికి తల్లి దండ్రులు పెట్టిన పీరు వేంకటాచలం. లోక వ్యవహారంలో 
(ససిర్ది కెక్కిన పేరు నేంకటళాస్థ్రి అని కదా, అట్లాగే నారాయణదాసుగారి త 

నం సలు పెప్టిన "పేట సూర్యనారాయణ, లోకచ్యవహారంలో వరక్క 

సేత నారాయణదాసు అని కదా, (పజలు వీళ్ళ "పేర్లను అదేపనిగా జపించడంచేత 

పీ గరి పేర్లు రొట్లా అరిగిపోవడానికి కారణం. "పేరు పెరిగినకొద్దీ 
॥ రాధి 

"సీటు తరగడం పెద్దల్లో "న్ఫడే ఓక వింత లక్షణం, 

ఃోో Cora bey 
ww లు 

ఈ |స|క్రియా పితామహు లిద్దరూ వాళ్ళ అవశారాల్ని చాలించడంలో కూడా 

సొద్భశ్యం వుండడం ఇ౦కో విచిత్రం, శాస్త్రిగారు మహాశివరాతినాడు, దాసుగారు 

1. చూడుడు నా వ్యాసం “తిరుపతి వేంకటకవుల రచనా విభాగము” (సవంతి_ 
ఆగష్టు - 1973. 
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త్యాగరాజ స్వామి జయంతినాడు వాళ్ళ సతిభా సరస్వతుల గుర్తులను. మాతం 

భూమిపై వదిలి స్వస్థానాలకు [ప్రయాణం చేశారు. పర్వదినాలు స్వస్థాన |క్రయా 

అొలకు మంచివి కాబోలు, 

వీల్లిద్దరూ మీసాల పండితులు, సర్యత౦(త స్వతంత్రులు, దోషవిరోధులు, 
య 

గుణ సక్షపాతులు, యథేచ్చా శృంగార విహారులు, బహుగంథక రలు, కృతి 

స్వీకర లు గజారోహణాది ఘన సత్కారాలను అనేకం పొందిన శారదాదూతలు" 

ఈ సమ|వతిభు లి-రూ సమకాలికులు కూడా కావడం చేత, ఒకరి (గతిభసు 

చురొకరు చూసి మురిసిపోవడం కూడా జరిగింది, [సశంసించుకో వడం వాడ 

జరిగింది, 

వేంకట శాస్త్రిగారు దాసుగారి పై చెప్పిన పద్యం 

ఆది భట్టతండయ్యెను హరికథలకు 

ఆది భట్టేతండయ్య గేయపు ఫణిలికి 

ఆది భట్టీతండయ్యె నాట్యంపు కళకు 

ఆది భట్టితండయ్యి లోకాదృతులకు 

నారాయణదాసుగారు సేంకటశా ప్రి గారిపె చెప్పిన పద్యం ల 
య 

ఉఛయ భాపాకనులలో సమున్నతింగని 

నకల రాజ సభలయందు జయముగాంచి 

శత్రవభానంబు సల్పు పండితులు "లేరు 

ఛళర-తిరుపతి వెంక కేశ్వరులు దక్క-. 

ఇట్లా ఈ సార్వ స్వేతెయు లిద్దల్లో సాదృశ్యాలు అనేకం పుండటం, వాళ్ళిస 

రిలోవున్న దై 'దె వాంశ ఏక మేఠం అని లోకం (గ్రహించడానికే, 
ఎ 

శ్రీ గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ 



శ్రీం అం ఏ దాం వృత్త త్తు హాల 

దాసుగారు మొకట చాటుపులుగా చెప్పిన కొన్ని పద్యములను తరువాత వారి 

[గంథములలో చొప్బించిరి. వాని వివరము లివి... 

1. “మొలక లీళతటీిరము తలిరుల నవరము, 

వలుబంతి _ 141 సొరంగదర _. 6 

ఏ “సాగి మె శచ్చుసన్ వచ్చు తీగ కరణి" 

చసేలుదంతి 147 సారంగధర .) 

0. 'పూర్వ్రదింధను పోల్కి వై చచ్చిన 

యాగ నంటింపెడు హీనుదొరి డు" 

మేలు _ 188 ( పోదో. 4 
a2) 

4 మసన శంఖసూయసని రఠరరంబు పూరించి 

సేలుగొ [శుతిలోన 'మేళగించి' 

సులు _ 149) గోహోద ఒర్ 
గ 

గ. “నీటులంటించి పోషింప జాలిక ససు . 

లెచ్చటి "రె స వోనిచ్చు వారు 
(en 

సులు _ 104 యథార్థ ~ h2 

6. “'ఉలుపులు మూసిలపెచట, తాళము పిమైక లేదు... 

మేలు ఆ Tr యథార్థ. ఆ గీ 
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